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Abstract 

 

The purpose of this study was to explore preschool- and primary school teachers’ 

perceptions of fairytales, why they use fairytales and what thoughts they have about 

the impact of fairytales on children’s reading and writing development. We 

interviewed seven teachers and three preschool teachers in northern Sweden to find 

out how work with fairytales is carried out in preschool and primary school. We 

also interviewed twelve pupils who were seven and eight years old to find out what 

they thought of fairytales in primary school. The result showed that preschool- and 

primary school teachers had a positive attitude towards fairytales and the 

opportunities provided by fairytales. The preschool- and primary school teachers in 

this study used fairytales to stimulate the imagination and the language 

development of the children. Fairytales were believed to create engagement and 

emotions within the children. To stimulate reading and writing among the children 

many teachers let the children write their own fairytales, pointing out the structure 

of a typical fairytale before the students start writing. Preschool teachers used 

fairytales to introduce the children to written language, since not all children were 

familiar with written language. This study shows that fairytales were used in 

different ways among the teachers and the preschool teachers and that the pupils 

enjoyed working with fairytales. 
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”I sagan kan man uppleva saker, som att det händer på riktigt. 

Man kan åka till andra platser” 

 

(Elev i årskurs 2). 
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1. Inledning och problembakgrund 

Läs- och skrivinlärningen är en viktig och grundläggande del av de första skolåren. Läs- och 

skrivförmåga är en förutsättning för att barn ska kunna komma vidare i sin utbildning då 

många aktiviteter i skolan bygger på att eleverna kan läsa och skriva. Ju högre upp i 

skolsystemet eleverna kommer, desto större krav ställs på elevernas läs- och skrivförmåga. Då 

sagor talar till barn erbjuder sagan en stor möjlighet att introducera läsning och skriftspråk 

genom barns egna intressen, vilket även Rigmor Lindö (1983) uppmärksammar i sin studie. 

Lindö menar att engagemang och intresse är två grundläggande förutsättningar för att 

språkutveckling ska ske hos barnet samt att sagan och fantasin väcker barns intresse. I studien 

valde vi att belysa synen på sagor bland förskollärare och lärare och hur de motiverar val av 

syfte vid sagoarbete. Vi valde även att belysa elevers syn på sagor i skolan. Men framför allt 

har vi riktat vår uppmärksamhet mot hur arbetet med sagor kan främja barns läs- och 

skrivutveckling. 

 

I det centrala innehållet i läroplanen för grundskolan [Lgr 11] påbjuds det att barn ska få 

möjlighet att arbeta med berättande och poetiska texter för barn från olika tider och skilda 

delar av världen. De ska också få möjlighet att arbeta med texter i form av rim, ramsor, 

sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. (Lgr 11) Detta innebär 

att barn ska få komma i kontakt med berättande texter i skolan och därför är det en av lärarens 

många uppgifter att se till att väva in dessa texter i arbetet.  

 

I studien vill vi belysa om det förekommer skillnader mellan sagoarbete i förskolan respektive 

skolan. Möjligheten att finna skillnader mellan de båda verksamheternas användande av sagan 

kan tyckas ganska stor då förskolan och skolan har olika förutsättningar, bland annat genom 

att skolan är obligatorisk, vilket innebär att eleverna har skolplikt och måste gå i skolan. 

Skolan är även målstyrd med uppsatta mål som varje elev måste ha uppfyllt i slutet av 

bestämda årskurser. (Lgr 11) Förskolan är å andra sidan en frivillig verksamhet utan 

målstyrda kunskapskrav, även om verksamheten har ett uppdrag med vissa riktlinjer. 

Riktlinjerna för förskolans verksamhet strävar mot att skapa en grund för barns fortsatta 

lärande. (Lpfö 98) Då skolan och förskolan är två verksamheter med olika mål och riktlinjer 

blir det intressant att se hur verksamheternas syfte med sagor i arbetet skilde sig åt. Området 

är viktigt att studera närmare eftersom kunskaper om sagoarbete kan hjälpa till att underlätta 

övergången från den ena verksamheten till den andra. Ju mer forskning som finns inom 

området desto större möjlighet finns för lärare och förskollärare att enkelt ta del av den. På så 

sätt kan förskollärare och lärare få en större inblick i varandras verksamheter och arbeta för att 

minska skillnaden mellan de båda verksamheterna. Genom att underlätta övergången från 

förskolans till skolans verksamhet kan barnens förkunskaper tas tillvara på ett givande sätt 

och barnen kan få en kontinuitet i arbetet även över verksamhetsgränserna. 

 

Michael Uljens (1997) beskriver vikten av att lärare reflekterar över sina val i verksamheten. 

Genom den här studien har tio verksamma lärare och förskollärare fått möjlighet att reflektera 

över sina val av innehåll i verksamheten samt vilka tillvägagångssätt som används i arbetet 

med sagor. Förhoppningen är att även de förskollärare, lärare eller studenter som tar del av 

denna studie ska reflektera över vilka val som görs i det arbete som involverar barn. Vi 

hoppas också att denna studie ska inspirera sina läsare att reflektera över den egna synen på 

sagor, både i allmänhet och inom förskolans och skolans verksamheter.  
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Sagan har också ett speciellt, ofta lite gammeldags, språk som skiljer sig från andra skrivna 

texter och som barnen lätt kan känna igen. I sagan om De tre bockarna Bruse beskrivs 

exempelvis trollet ha ögon som tenntallrikar och näsa lång som ett räfseskaft. Många av 

dagens barn har troligtvis inte sett en tenntallrik och förstår inte vad ett räfseskaft är och kan 

därför inte göra sig en tydlig bild av hur trollet egentligen ser ut. Med gamla sagor menar vi 

bland annat folksagor vars stuktur är uppbyggd så att åhöraren lätt ska komma ihåg 

handlingen i sagan. Citatet nedan beskriver hur folksagan genom muntligt berättande 

uppkommit:  

 

De har berättats muntligt från generation till generation och på sin färd förändras de. En lägger till och en 

drar ifrån, en gör sagan lite mustigare med fler detaljer och en glömmer något, men det blir ändå en bra 

saga. Själva stommen i sagan så uppbyggd att den är lätt att komma ihåg. Gestalterna är snarare typer än 

individer. Tretalsupprepningen är typisk. (Eriksson, Gun 1985: 9-11) 

 

Maj Asplund Carlsson och Ingrid Pramling (1995) skriver att barnet lär utifrån sina 

erfarenheter och att gamla erfarenheter förändras genom nya. Då blir kunskap både personlig 

och saklig på en gång. Vi anser att sagan är ett utmärkt verktyg att använda för att hjälpa 

barnen förvärva kunskaper om världen. Sagan har även många delar som lärare tillsammans 

med barnen kan arbeta kring eftersom sagan tar upp samhällsproblem som är ständigt 

närvarande i människors liv. Sagan tar upp problem som människan ställs inför under sin 

livstid och bildspråket i sagor sagan bidrar till att yngre barn kan förstå budskap och handling. 

Sagan blir en bok med ett psykologiskt innehåll. (Lindö 1989) En välutvecklad fantasi kan 

enligt vår åsikt hjälpa barn att hantera den samhällsproblematik som sagan lyfter fram samt 

hjälpa till att göra sagans bildspråk ännu tydligare. Genom en välutvecklad fantasi får barn 

även större möjligheter att lösa problem såväl i som utanför skolan. Exempelvis kan lösning 

av matematikproblem underlättas då fantasin kan öppna barns ögon och synliggöra nya 

angreppsvinklar för att lösa problemet.  

 

Det psykologiska innehållet som Lindö (1989) belyser i sagor återfinns bland annat i Den fula 

ankungen av H. C Andersen. Där erbjuds läsaren möjlighet att ta del av hur det känns att vara 

annorlunda och att bli utstött av andra på grund av sitt utseende. Detta problem förekommer 

ofta i dagens samhälle och är något som vi kämpar mot både i och utanför skolan. Att alla ska 

få vara sig själva utan att bli dömda och utfrysta är något som alla människor bör sträva mot. 

Genom att läsa denna saga högt uppstår en möjlighet för barnen att leva sig in i beskrivna 

situationer och utveckla en medkänsla för ankungen, som sedan kan leda till insikt om 

medkänsla för människor i omgivningen. I läroplanen för grundskolan framgår det att skolan 

har till uppgift att ”[…] främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”. 

(Lgr 11: 7) Sagan kan på så vis utveckla barns förståelse för levande varelser och skilda 

livssituationer. 

 

Genom vår studie om hur lärare och elever ser på sagan hoppas vi kunna bidra med 

fördjupade kunskaper kring sagan och kring metoder, material och inställning till sagans 

möjligheter inom det pedagogiska verksamhetsfältet. Utifrån vårt arbete tror vi att läsaren 

kommer att kunna tillgodogöra sig olika bilder av sagan i ett undervisningssammanhang. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare, lärare och elever ser på sagor i förskolan 

och skolan. Vi valde att intervjua både förskolelärare, lärare och elever för att se skillnader 

mellan deras tankesätt och arbetssätt på förskolan respektive skolan.  

 

Frågeställningar: 

 Hur ser synen på sagor ut bland lärare och förskolelärare? 

 Hur ser elever på sagor i skolan? 

 Vilket syfte anger lärare och förskollärare för användning av sagor i verksamheten? 

 Hur beskriver lärare och förskollärare att de använder sig av sagor för att stimulera 

läs- och skrivutveckling? 
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2. Forskningsbakgrund med teori och teoretiska begrepp 

Sagor är något som intresserar många barn och som barn är bekanta med. En anledning till att 

sagor är bekanta för många barn är att de flesta sagor innehåller gemensamma drag och 

funktioner. Sagor är ofta uppbyggda efter en viss struktur vilket gör det möjligt för barn att 

känna igen en saga som just en saga. Vladimir Propp (1928) studerade ryska folksagor och 

kom fram till att många sagor är uppbyggda utifrån 31 olika funktioner. Några av 

funktionerna som Propp nämner är: Förmedling, avresa och motstånd. Förmedlingen anger 

att olyckan som skett blir känd och en hjälte eftersänds. Avresan innebär att hjälten lämnar 

hemmet för att utföra sitt uppdrag och Motståndet är när hjälten bestämmer sig för att strida 

och göra motstånd. Dessa tre funktioner gör det möjligt för läsaren att känna igen texten som 

en saga.  

 

Bruno Bettelheim (1976) skrev att sagor har en terapeutisk och psykologisk inverkan på barn.  

För att förstå det som händer på det omedvetna planet anser Bettelheim att barnet först måste 

förstå vad som händer på det medvetna planet.  På så sätt blir sagan och fantasin en 

bearbetning av barnets livsvärld: 

 

För att komma tillrätta med de inre problem- narcissistiska besvikelser, oidipusbekymmer, syskonrivalitet 

- som följer uppväxten och göra sig fri från infantilt beroende, skaffa sig en känsla av självständighet och 

egenvärde och av moraliskt ansvar- måste barnet förstå vad det är som försiggår på det medvetna planet 

för att sedan kunna ta itu med det som försiggår på det omedvetna. Det är inte med förnuftets hjälp som 

barnet kan förstå och gripa sig an med det omedvetna utan genom att komma på förtrolig fot med det, 

spinna dagdrömmar, fundera över, gruppera om och släppa lös fantasin kring sagoelement som anknyter 

till omedvetna drifter. På så sätt anpassar barnet omedvetet material till medvetna fantasier och kan arbeta 

vidare på detta. (Bettelheim 1976: 13)  

 

Bettelheim fick både positiv respons och kritik för sina teorier kring folksagans psykologiska 

och terapeutiska inverkan på barn. Ying Toijer-Nilsson (1981) belyser både positiva och 

negativa aspekter av Bettelheims analys av folksagor. Toijer-Nilsson beskriver att Bettelheims 

tolkningar av sagans innehåll ibland överdrivs men att Bettelheim ändå lyfter fram flera 

betydelsefulla aspekter, exempelvis att sagan kan hjälpa barn att bearbeta problematiska 

relationer i sin omvärld.  

 

Karl Lindqvist (1992) skriver att sagan har berättats i förhållande till olika syften genom 

tiderna. Sagan har tydliga budskap som bryter mot det omöjliga men som även uppmanar 

läsaren eller åhöraren att vara försiktig i olika situationer. Sagan är gammal och har genom 

tiderna berättats med många olika syften. Genom sagan kunde riddare, kungar och drottningar 

i det historiska feodalsamhället drömma sig tillbaka till tidigare utförda hjältedåd. Sagan 

kunde likväl vara ett sätt för vanligt folk att hävda sig: den som är stor behöver inte alltid vara 

en vinnare då den som är liten och klok kan besegra den som är stor och dum. Förr i tiden 

kunde sagan också vara pedagogisk genom att den varnade barn för skogen där olika faror, 

exempelvis häxor och troll, lurade. Ibland var sagans uppgift bara att skänka en stunds 

fantasifull förströelse åt en människa som hade arbetat hårt en hel dag. Samtidigt har sagan 

genom sina hemligheter och starka känslor under tidens gång hjälpt människor att acceptera 

och leva med den magi som finns runt omkring dem. På grund av att sagan har olika syften 
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och avsikter så kan samma saga betyda olika för de olika individer som tar del av den. 

(Lindqvist, 1992) 

2.1 Sagans historia 

Folksagan är en muntlig diktning som uppstått i direktkontakten mellan berättare och åhörare. 

Genom att vara observant kunde människorna som berättade folksagorna ta in 

reaktionssignalerna från åhörarna och hela tiden utveckla sina sagor. (Lindö, 1989) I 

folksagorna är kampen mellan den goda och den onda sidan ett vanligt förekommande inslag i 

sagans handling vilket även Eriksson (1985) belyser.  

 

Eva Norlinder skriver att konstsagan kan definieras som en saga som har ”[…] skapats och 

nedskrivits i sin slutgiltiga form av en enskild författare. Konstsagan följer folksagans former 

mer eller mindre nära, men får inte sakna det övernaturliga elementet”. (Norlinder I: 

Lindqvist, 1992) Det som karaktäriserar konstsagan är att den har en författare som skrivit 

sagan medan folksagan inte har någon känd författare.  

 

En välkänd författare till konstsagor är Hans Christian Andersen (1805-1875) som bland 

annat skrivit sagorna Den fula ankungen och Prinsessan på ärten.  I Den fula ankungen 

framträder en historia som speglar delar av H.C. Andersens egen uppväxt.  I H.C. Andersens 

sagor, liksom i andra konstsagor, får läsaren inte samma garanti som i folksagan att 

handlingen kommer utmynna i ett lyckligt slut. (Kjersén Edman, Lena. 2002)   

 

En undersaga beskriver en fantasivärld befolkad av hjältar och hjältinnor, monster och troll. 

Att undersagan alltid har ett lyckligt slut är lika framträdande för genren som tretalet. (Lindö, 

1989.) Gunilla Borén, liksom Lindö, beskriver tretalets framträdande roll i undersagan. 

Tretalet innebär att något inträffar tre gånger eller att figurer i sagan är tre till antalet. (Borén 

I: Lindqvist, 1992) Törnrosa och Skönheten och odjuret är två exempel på undersagor som 

många människor känner till. (Lindö, 1989) 

 

Under 1700-talet blev läsningen vanligare i medelklassen och så småningom förändrades 

synen på barn. Under den här tiden var allt som hörde till fantasins värld förbjudet i 

barnlitteraturen och barnen skulle fostras i tukt och Herrans förmaning. (Lindö, 1983) Från att 

ha betraktats som små vuxna blev barnen nu istället sedda som varelser som var värda både 

omtanke och fostran. Under 1700-talet ansågs sagorna inte vara tillräckligt allvarliga och 

uppfostrande för att passa barn . (Eriksson, 1985)  

2.1.1 Sagorna under 1800-talet och Romantiken 

På 1800-talet skedde bland allmänheten ett ökat intresse för folksägner, visor, rim och ramsor, 

vilka nedtecknades på ett näst intill vetenskapligt sätt. En bit in på 1800-talet gjordes 

bearbetningar som passade bättre för barn och fantasi- och nonsensberättelser för barn 

introducerades. Men språket och innehållet befann sig fortfarande långt ifrån barnens intresse- 

och begreppsnivå. Det var först under mellankrigstiden som det blev viktigt att stadieinrikta 

barnböckerna. (Granberg, Ann, 1996) 

 

Sagan hade sin storhetstid under romantiken. Dåtidens människor menade att sagan satte fart 

på fantasin och samtidigt fick människor att komma i kontakt med sina djupaste känslor. 

Sagan skulle även bidra med insikter om djupa sanningar kring livet och människan. 
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Människorna ville fly verkligheten och sökte sig till sagornas värld där det fanns både fantasi 

och mystik. I sagan ville människor komma åt de omedvetna delarna av jaget (Eriksson, Leif 

& Lundfall, Christer 2000), vilket Bettelheim (1976) reflekterar över i sina teorier kring hur 

sagan kan hjälpa barnen att på ett medvetet plan komma i kontakt med det omedvetna.  

 

Bröderna Johan och Wilhelm Grimm (1785-1863) var två bröder från Tyskland som skrev ner 

och bearbetade gamla folksagor. Bröderna bearbetade sagornas språk eftersom språket 

behövde anpassas och ändras från talspråk till skriftspråk. Den största sagoutgåvan som 

bröderna gav ut var Barn- och hussagor (1812) vilken i sin fullständiga form innehöll 210 

sagor. (Petersson, Per 1980) På liknande sätt reste Peter Christen Asbjørnsen och Jørgen Moe 

runt i Norge, samlade in och skrev ner folksagor. De folksagor som samlades in saknade 

kända författare. (Eriksson & Lundfall 2000) 

2.1.2 Sagan under 1900-talet 

Lennart Hellsing (1963) beskriver att det under 1900-talet framträdde tankar kring att sagan 

kunde bli utomordentlig barnlitteratur, dock kunde inte sagorna användas i den form de var 

skrivna. För det första behövdes ett strängt urval göras och för det andra skulle urvalet 

bearbetas i ett pedagogiskt syfte. Hellsing skriver vidare att socialt sett är barnlitteraturen, 

liksom konsten i övrigt, ett uppfostringsmedel som främst har fyra huvuduppgifter. För det 

första har barnlitteraturen till uppgift att lära barnet att behärska språket. För det andra har den 

till uppgift att orientera barnet i tiden och rummet. Barnlitteraturen ska också orientera barnet 

socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om den enskildes förhållanden till 

sin omgivning och berätta om relationer mellan människor. Sist har barnlitteraturen också i 

uppgift att påverka barnet mer direkt. Den ska frambringa, eller kanske snarare aktivisera, 

själva livskänslan. Det är svårt att klart och tydligt peka på vad denna sista uppgift innebär. 

Aktiviseringen kan innebära att stimulera fantasin, aktivisera skapande krafter i barnet, berika 

känslolivet, skänka barnet en viss andlighet eller förmåga att skapa nya kombinationer. 

(Hellsing, 1963) 

 

Föräldrar och lärare dömde under 1960- och 1970-talen ut folksagorna eftersom de ansågs 

sakna verklighetsförankring. Meningen med sagor under 1960- och 1970-talen var att avbilda 

verkligheten och visa vardagliga rutiner som städning, handling och promenad till dagis. 

Även om vardagliga rutiner är nödvändiga har rutinerna ingen plats i sagan. Det vardagliga 

hör inte hemma i en saga, sätter inte fantasin i rörelse och lär inte barnen att förstå livet. 

(Eriksson, 1985) 

 

Rigmor Lindö gjorde 1983 ett projektförsök att använda sagan som ett pedagogsikt medel i 

specialundervisning för barn i förskolan och årskurs 1-3. Studiens syfte är att undersöka 

sagans möjligheter i specialundervisning. Lindö beskriver att sagan fängslar och hjälper barn 

att öppna upp sig. Genom sagan får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor i tal, 

skrift, bild och rörelse. I sin studie lyfter Lindö även fram att sagan kan stimulera läslusten 

hos en del av de barn som förlorat sitt intresse för läsning. Att sagan ofta är ganska kort i 

förhållande till annan skönlitteratur är positivt då barnen alltid hinner läsa klart sagan under 

arbetspasset. (Lindö, 1983) 
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Författarna Elsa Beskow och Astrid Lindgren var verksamma och skrev några av sina mest 

kända sagor under 1900-talet. Beskow skrev och illustrerade bland annat Puttes äventyr i 

blåbärsskogen, Olles skidfärd och Tomtebobarnen. Astrid Lindgren var en av 1900-talets 

största barnboksförfattare och har tilldelats Barnens Nobelpris. Lindgrens böcker har översatts 

till många olika språk. Böcker som Lindgren har skrivit är bland andra Pippi långstrump och 

Bröderna lejonhjärta. (Kjersén Edman, 2002) Astrid Lindgren har varit en av de främsta 

barnboksförfattarna att behandla existentiella frågor, bland annat genom att i sina böcker ha 

diskuterat sociala frågor samt frågor om liv och död. (Norlinder I: Lindqvist, 1992)    

2.2 Sagor i undervisning 

Bette Bosma (1993) menar att huvudsyftet med att använda sagor i undervisningen är att 

skapa ett lustfyllt lärande där uppskattning av sagorna är det viktigaste. Genom att läraren och 

eleverna njuter och uppskattar sagan tillsammans utvecklar de ett band till varandra. När 

lärare arbetar med att repetera det som sägs i sagan och tillsammans med eleverna reflekterar 

över innehållet och handlingen läggs grunden till en positiv inställning till sagor som kan vara 

livet ut. Bosma menar vidare att då barn får höra och läsa många traditionella sagor lär sig 

barnen både sagans struktur och hur berättandet sker. Sagans text blir inte bara meningar 

bestående av ord, utan orden bildar en historia som barnen kan ta till sig. Genom att ta del av 

traditionella sagor får barnen uppleva ett naturligt flyt i språket. (Bosma I: Blatt, 1993) För att 

sagans text inte bara ska bli meningar med ord utan bilda en historia med mening behöver 

texten bearbetas. Isabel L. Beck och Margaret G. McKeown (2001) beskriver hur högläsning 

av texter behöver bearbetning för att bli meningsfull för barnen. Författarna menar vidare att 

läraren har ett ansvar för att ställa följdfrågor till barnen och följa upp barnens frågor för att de 

ska kunna skapa en förståelse för texten. För att hjälpa eleverna skapa mening krävs det att 

lärare använder sig av och arbetar vidare från barnens inledande gensvar i mötet med en text. 

(Beck & McKeown, 2001) 

2.3 Läsa och skriva 

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] är en organisation som 

har i uppdrag att främja politik som förbättrar det ekonomiska och sociala välståndet i 

världens länder. OECD genomför undersökningar i syfte att jämföra hur väl skolor i olika 

länder förbereder sina elever för möten med problem i livet efter skolan. Läskunnighet är 

enligt OECD definition en individs kapacitet att förstå, använda, reflektera över och engagera 

sig i skrivna texter för att individen ska uppnå sina mål att utveckla sin kunskap och potential 

samt att delta i samhället.  

2.3.1 Läsa och skriva i ett historiskt perspektiv 

Margareta Sandström Kjellin (2004) beskriver läs- och skrivundervisningens framväxt i en 

bearbetning av sin avhandling. Sandström Kjellin skriver att skrivkonsten uppfanns ungefär 

3000 f.Kr. av sumererna och att 2500 år senare var varje far i Grekland skyldig att lära sina 

söner att skriva. Därefter beskrivs skolundervisningens framväxt i allmänhet och läsning och 

skrivande nämns inte specifikt i texten. I denna beskrivning av skolundervisningens framväxt 

kommer Sandström Kjellin fram till att samhället i samarbete med föräldrarna ända sedan 

tidernas begynnelse har haft ansvar för att barnen lär sig läsa. Det har också länge varit 

vedertaget att sjuårsåldern är lämplig för att påbörja läsinlärning. Dock kan det ligga en social 

orättvisa i detta då barn till föräldrar som inte har uppfattningen att föräldrarna och skolan har 

ett gemensamt ansvar för barnets läsinlärning, eller då föräldrarna inte har tillräckligt 
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pedagogiskt kunnande, kommer i ett underläge om skolan förutsätter att hemmet tar ansvar 

för barnens läsinlärning. (Sandström Kjellin, 2004) Här handlar det helt enkelt om hemmets 

läroplan och hemmets pedagogiska kunskaper. Skolan har en skriven läroplan att följa vilket 

inte hemmet har. Hemmets läroplan handlar snarare om föräldrarnas och hemmets inställning 

till skolarbetet. I läroplanen för grundskolan behandlas vilket ansvar skolan har för elevernas 

kunskapsutveckling och lärande. Det framgår att skolan och elevernas föräldrar har ett 

gemensamt ansvar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för elevernas utveckling 

och lärande. (Lgr 11) Föräldrars pedagogiska ansvar nämns inte.  

2.3.2 Läsa och skriva i nutid 

Carina Fast (2007) skriver att två motsatta föreställningar går att urskilja inom teorier för 

barns läs- och skrivinlärning. Den ena föreställningen innebär att det finns en viss tid i ett 

barns liv då barnet är moget för att lära sig läsa och skriva, vilket brukar kallas reading 

readiness inom den anglosaxiska forskningen. Med hjälp av utarbetade metoder lär sig barnet 

via en formell undervisning. Ofta är undervisningen baserad på bokstäver och böcker och äger 

rum på skolor. Fast skriver vidare att den andra föreställningen är att skriftspråket synliggörs 

för barnet på olika sätt. Skriftspråket synliggörs redan när barnet är litet och barnet skaffar sig 

gradvis kunskaper om läsande och skrivande i samspel med andra människor. Även 

tillsammans med andra barn sker kunskapsinhämtningen. Lärandesituationerna är i det här 

fallet inte bundna till en speciell plats utan sker överallt, i hemmet, i lekparken, i affären eller 

på andra platser. Det ovan beskrivna synsättet betonas inom anglosaxisk literacy-forskning. 

(Fast, 2007)  

 

Lärarens roll i en lärandesituation är viktig då det är läraren som erbjuder eleverna möjlighet 

att lära sig. Läraren kan hjälpa till genom att skapa olika slags lärandesituationer, men det är i 

slutändan eleven som ansvarar för inlärningen då det endast är eleven som genom sina 

erfarenheter kan tillägna sig kunskaper. Någon yttre påverkan kan inte få eleven att lära om 

inte eleven själv är villig att skaffa sig erfarenheter och genom dessa förvärva nya kunskaper. 

Lev Vygotskij ansåg att eleven måste vilja skaffa sig erfarenheter och därigenom förvärva nya 

kunskaper. (Vygotskij, 1926) 

 

På 1960-talet kom beskrivningar av förskolebarns tidiga läs- och skrivinlärning. 

Beskrivningar av att barn lär sig läsa och skriva mycket tidigt, redan under sitt andra 

levnadsår i vissa fall, framkom. Studier gjordes på hur barn beter sig i faktiska läs- och 

skrivsituationer. Både läsning och skrivande belystes. Ett framträdande drag i denna 

forskningsgren är synsättet att talspråkande, det vill säga lyssnande och talande, samt 

skriftspråkande, läsande och skrivande, är ömsesidigt beroende av språkaktiviteter som 

stödjer varandras utveckling. (Liberg, Caroline, 1993) 

2.4 Sammanfattning 

Sagor intresserar och är ofta bekanta för många barn. Att en saga som barnet aldrig hört förut 

kan verka bekant beror på att de flesta sagor är uppbyggda efter en viss struktur. Sagan kan 

även ha en terapeutisk och psykologisk inverkan på barn och den kan vara till hjälp för barn 

som behöver bearbeta problematiska relationer i sin omvärld. Syftet med sagoberättande har 

genom tiderna varierat. Sagor har berättats för att ingjuta mod i människor genom att tala om 

att någon som är liten men smart kan vinna över någon som är stor och dum. Sagan har också 
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berättats i pedagogiska syften för att varna barn från olika faror. Ytterligare syften med sagan 

har varit förströelse samt att hjälpa människor att acceptera och leva med den magi som finns 

i vardagslivet. 

 

I forskningsbakgrunden nämns tre olika typer av sagor, folksagan, konstsagan och 

undersagan. Folksagan har uppkommit genom en muntlig berättartradition och har därför 

ingen erkänd författare medan konstsagan liknar folksagan till viss del men har en känd 

författare. Undersagan beskriver å sin sida fantasivärldar, lyfter fram det magiska tretalet och 

slutar alltid lyckligt. Konstsagan utlovar, till skillnad från undersagan, inga garantier för ett 

lyckligt slut. 

 

Under 1700-talet fick ingen fantasi förekomma i barnlitteraturen och sagor passade inte in i 

kategorin barnlitteratur. Det var först på 1800-talet som det allmänna intresset för folksägner, 

visor, rim och ramsor ökade. Sagan hade sin storhetstid under romantiken då dåtidens 

människor via sagan ville komma i kontakt med sina djupast liggande känslor. Bröderna 

Grimm är kända för att ha rest runt i Tyskland där de nedtecknade och bearbetade gamla 

folksagor. Detsamma gjorde Peter Christen Asbjørrnsen och Jørgen Moe i Norge. 

 

Under 1900-talet har olika uppfattningar om sagans roll framkommit. Bland annat har Lennart 

Hellsing (1963) menat att barnlitteraturen socialt sett är ett uppfostringsmedel medan Lindö 

(1983) har beskrivit hur sagan fängslar och hjälper barn att öppna upp sig. Bosma (1993) 

lyfter fram att huvudsyftet med användningen av sagor i undervisning är att skapa ett lustfyllt 

lärande. Att högläsning av texter behöver bearbetas för att bli meningsfulla för barnen är även 

något som framkommer i forskningsbakgrunden.  

 

Då skolan genom tiderna ofta har förväntat sig att elevernas föräldrar ska hjälpa sina barn med 

läxor råder en viss social orättvisa. Det är inte säkert att alla föräldrar av olika skäl kan, vill, 

eller har möjlighet att hjälpa sina barn. De elever som inte får läxhjälp hemma får sämre 

förutsättningar än andra elever att klara av skolarbetet om skolan förlitar sig på föräldrars 

pedagogiska hjälp. 

 

En lärare kan hjälpa sin elev genom att skapa olika slags lärandesituationer, men i slutändan 

är det eleven som ansvarar för inlärningen då det endast är eleven som genom sina 

erfarenheter kan tillägna sig kunskaper. 
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3. Metod och material 

Empirinsamlingen bestod av 10 intervjuer med lärare i norrland. Ursprungstanken var att 

intervjua fem lärare och fem förskollärare, dock kunde vi inte fullfölja våra intentioner då det 

visade sig svårt att få tag på informanter. I slutändan intervjuade vi tre förskollärare och sju 

lärare verksamma inom årskurs 1-3, varav två av lärarna även hade förskollärarexamen. Vi 

valde att även intervjua 12 elever i årskurs 2 för att få ta del av ett elevperspektiv gällande 

sagor i skolan. Vid intervjuerna användes en egentillverkad intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguiden tog upp områden som Pedagogens bakgrund, Sagor och Metoder, vilka vi 

sedan delade in ytterligare i mindre områden och ställde frågor utifrån.  Delområdena bestod 

exempelvis av punkter som Syn på läs- och skrivinlärning, Tankar och syfte bakom metoder 

och Pedagogens egen syn på sagor. Att använda en intervjuguide istället för intervjufrågor 

motiveras med att intervjun var formad som ett samtal som kunde löpa fritt utifrån områden i 

intervjuguiden. Fördelen med att möta informanterna i ett samtal istället för en regelrätt 

intervju är att det är informanternas tolkningar och tankar som framkommer. En nackdel är å 

andra sidan att samtalet ibland tenderar att glida utanför ramarna. Intervjuarens uppgift blir då 

att koppla tillbaka samtalet till ämnet.  

 

Steiner Kvale (1997) påpekar att: ”Guiden kan beskriva i stort de ämnen som ska täckas eller 

den kan rymma en rad omsorgsfullt formulerade frågor”. (Kvale 1997: 121) I efterhand insåg 

vi att vi kunde valt att komplettera guiden med frågor som hörde till de olika delarna. Guiden 

och det upplägg som varit utgångspunkten i undersökningen har upplevts fungera väl. Genom 

att undvika att strukturera upp frågor fick vi tillgång till spontana tankar som deltagarna 

delade med sig av. Under intervjuerna prickade vi av de områden som behandlades i 

intervjun. Kvale (1997) beskriver att en god kontakt mellan informant och intervjuare skapas 

genom att intervjuaren lyssnar uppmärksamt och visar intresse för och respekterar vad 

informanten säger.  

 

Vid intervjuerna har vi försökt att lyssna noggrant på vad den intervjuade sagt.  Intervjuerna 

ägde rum i skolornas och förskolornas lokaler efter skoltid. Därmed tog intervjuerna plats i 

lokaler som var bekanta för deltagarna då målet var att intervjua i en avslappnad och avskild 

miljö. Dock ägde elevintervjuerna rum under skoltid av det praktiska skälet att det är under 

skoltid eleverna befinner sig i skolan. För att få en god kontakt med den intervjuade ställde vi 

frågor om bakgrund och minnen för att inleda intervjun och för att deltagaren skulle hinna 

vänja sig vid att vi var där innan vi kom in på de områden som rörde studien. 

 

Vi valde att inrikta studien mot förskolan och årskurs 1-3. Valet att intervjua både lärare och 

förskollärare motiverar vi med att vi på så sätt får ett bredare informationsfält för det område 

som vi avsåg undersöka. Genom att få ta del av förskollärares syn på sagor får vi en inblick i 

hur förskollärare tänker kring sagor jämfört med hur lärarna för årskurserna 1-3 tänker kring 

samma ämne. Eftersom intervjuer med elever genomfördes fick vi en möjlighet att se hur 

lärares intentioner och tankar tas emot och uppfattas av elever. Dock intervjuades enbart 

elever i årskurs två vilket begränsar tillgången på elevers syn i sagor. Resultatet hade kunnat 

se annorlunda ut om elever från årskurserna 1-3 samt förskollebarn hade intervjuats. 

Lärarintervjuerna blev å andra sidan mer varierade då lärarna var verksamma inom förskolan 

och årkurserna 1-3 i olika delar av norrland. Detta har resulterat i att informationen varierat 

mer mellan lärarna än mellan eleverna.   
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Vi valde att genomföra sex av tio lärarintervjuer tillsammans. Vid de gemensamt genomförda 

intervjuerna agerade en av oss intervjuare och den andre sekreterare. Rollerna varierade 

mellan de olika intervjutillfällena. De fyra intervjuer som inte genomfördes tillsammans 

genomförde Johanna av praktiska skäl. Under studien har vi använt oss av två intervjuformer: 

intervju med fysisk närvaro och telefonintervju. Valet att använda telefonintervju motiveras 

med att genomförandet av studien underlättades eftersom vi kunde intervjua pedagoger från 

andra län utan att behöva åka dit. Ytterligare ett motiv var att pedagoger vid en telefonintervju 

kan känna sig mer avslappnade eftersom intervjun sker i deltagarens hemmiljö. 

Telefonintervjuerna gav lika mycket information som de intervjuer som ägde rum i ett fysiskt 

möte.  Den påtagliga skillnaden mellan intervju via telefon och intervju i fysisk närvaro är att 

informanterna inte får möjlighet att se intervjuaren. Vid telefonintervjuer går även den 

extralingvistiska kommunikationen förlorad då intervjuaren och informanten inte kan läsa och 

tolka varandras kroppssignaler. Britt Backlund beskriver extralingvistiska signaler som 

oberoende av orden. De extralingvistiska signalerna kan vara omedvetna och ibland 

okontrollerbara. Exempel på omedvetna extralingvistiska signaler är plötslig blekhet och 

pupillförstoring. Det finns även medvetna och förvärvade extralingvistiska signaler som 

exempelvis gester, kroppsställningar och placering i rummet. (Backlund, 2006) 

Extralingvistiska signaler, medvetna såväl som omedvetna, är något som intervjuaren i en 

telefonintervju går miste om och som är svåra att ersätta. 

 

Vi valde att inte göra en ljudinspelning av intervjuerna. Då vi vid merparten av intervjuerna 

var två personer kunde den ena ägna full uppmärksamhet åt samtalet och den andre kunde 

fokusera på att anteckna vad som sades. Om vi hade genomfört arbetat på varsitt håll hade 

valet kunnat se annorlunda ut eftersom intervjuaren då hade fått ansvara för två uppgifter 

samtidigt. Det problematiska med valet av tillvägagångssätt var att få med all information 

som sades utan att avbryta samtalet. Vid intervjuerna försökte vi vänta in varandra och på så 

sätt ge sekreteraren möjlighet att hinna skriva klart innan nästa område inleddes.  

 

Vid elevintervjuerna användes frågor som formulerades och strukturerades upp i ett dokument 

(se bilaga 2). Intervjufrågorna var inte strukturerade som i intervjuguiden med motiveringen 

att barn ibland kan känna en trygghet i att det finns fasta ramar att hålla sig inom. De är 

bekanta med frågor och kan ge ganska knapphändiga svar. Därför valde vi att skriva frågor 

och inte områden. Vi hade som princip att ställa följdfrågor i mötet med eleverna och den 

information de gav oss. Om det var något som vi fann extra intressant eller ville att eleverna 

skulle vidareutveckla ställde vi följdfrågor.  Detta tillvägagångssätt ligger i linje med det 

Kvale (1997) skriver gällande intervjuarens möjlighet att följa någon eller några av de 

dimensioner som framträder i informantens svar. Kvale skriver även att det är intervjuarens 

uppgift att vara uppmärksam och intresserad av ämnet för att kunna ställa lämpliga följdfrågor 

vid rätt tillfällen. Intervjuns syfte, innehåll och sociala samspel avgör vilka dimensioner som 

bör följas upp. (Kvale, 1997) 

 

Under studien har Jennie Andersson ansvarat för inledning och problembakgrund samt andra 

delen av forskningsbakgrunden och Johanna Fröjd har ansvarat för metodbeskrivningen och 

första delen av forskningsbakgrunden. Syfte och frågeställningar samt resultatet av studien 

har skrivits och bearbetats tillsammans. Efter resultatet presenteras en diskussion av vardera 



17 

 

författaren till studien. Alla områden i texten har diskuterats och bearbetats gemensamt. Båda 

parter har haft större ansvar för några av studiens olika avsnitt i syfte att effektivisera arbetet.  

3.1 Bearbetning av empiri 

Vid bearbetningen av den insamlade empirin valde vi att först renskriva elevintervjuerna, 

därefter intervjuerna med förskollärarna och sist intervjuerna med lärarna. Elevintervjuerna 

genomfördes först och renskrevs kort därefter. Vi delade upp intervjuerna sinsemellan och 

renskrev dem på varsitt håll. När intervjuerna var klara sammanställde vi dem i ett dokument 

för att få en överblick över den information vi tagit del av. Inför redovisningen av resultatet 

delade vi upp den insamlade empirin i olika teman med passande rubriker för att kunna 

strukturera upp resultatet på ett tydligt och lättläst sätt. Under hela studien har litteratur inom 

undersökningens ämne bearbetats och införskaffats. Litteraturen har även bearbetats 

kontinuerligt för att kunna stödja innehållet i studien.  

 

Tre diagram och en tabell skapades för att ge läsaren en överblick över undersökningens 

resultat. I diagrammen redovisas en sammanställning av lärarnas syn på sagor, syfte samt 

metod och materialanvändning i sagoarbetet. Tabellen redovisar lärarnas syn på sagor i ett 

socialt sammanhang. 

3.2 Etiska principer 

Alla informanter som deltog i studien garanterades anonymitet. Innan intervjuerna 

genomfördes informerade vi studiens deltagare om att inga namn på lärare, elever eller skolor 

skulle förekomma i studien. Om namn förekom i studien skulle dessa vara fiktiva och 

omöjliga att spåra till den ursprungliga källan. Deltagandet i studien var frivilligt och vid 

elevers deltagande skickades först ett brev till föräldrarna som ombads att godkänna elevernas 

deltagande. Problematiken kring elevintervjuer är att det krävs mer planering inför 

intervjuerna eftersom både vårdnadshavare och elever måste godkänna deltagande i studien. 

Studiens tidsram påverkas genom att skribenterna måste invänta svar från både 

vårdnadshavare och elever. 

 

 I God forskningssed står det att ”Vi ska utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte 

och samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen”. (Vetenskapsrådet 2011: 18) 

Detta har vi tagit till oss och haft i åtanke vid planerandet av studiens upplägg samt under 

studiens genomförande.  

 

Informationen som framkommer i studien kommer av de studerande endast att användas i 

studiens redovisning. Vi har därmed tagit hänsyn till tre viktiga etiska principer, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. (Vetenskapsrådet, 2011)  

3.3 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Då vi undersökt lärares och elevers synsätt och syften med val av sagor och sagoarbete anser 

vi att studiens validitet har säkrats, då studien mäter det den avser att mäta. (Stukát, Staffan, 

2005) Intervjuguiden och elevfrågorna utformades i syfte att ge svar på studiens 

forskningsfrågor. 

 



18 

 

Stukát (2005) beskriver reliabilitet som studiens tillförlitlighet.  Vi styrker studiens reliabilitet 

med att vi varit två studenter som genomfört undersökningen. Därmed har vi kunnat fokusera 

på olika delar och kunnat komplettera varandra. Genom reflektioner över eventuella brister i 

den insamlade empirin stärks studiens reliabilitet ytterligare.  

 

Från resultaten av vår studie kan ingen generalisering göras då studien är för liten. Studien har 

inriktats på att belysa 10 lärares syn på sagor i förskola och skola samt 12 elevers syn på sagor 

i skolan. Studien är i sin omfattning för liten för att kunna utgöra grund för allmänna slutsatser 

gällande förskollärares, lärares och elevers syn på sagor i respektive verksamheter. De 

slutsatser som dras i studien är kopplade till deltagarna och det omfång studien avser.  
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4. Resultat 

I det här arbetet har lärares syn på sagor i undervisningen på skola och förskola undersökts. 

Alla intervjuade lärare har en eller flera examina med relevans för arbete inom pedagogisk 

verksamhet. Fem av lärarna är utbildade tidigarelärare, två av dem är utbildade till både 

tidigarelärare och förskollärare och tre av dem är utbildade till förskollärare. I resultatet nedan 

kommer lärare att förkortas med L och förskollärare att förkortas med F där exempelvis L1 

står för lärare 1 och F1 står för förskollärare 1 och så vidare. I resultatet presenteras vad som 

framkom vid intervjuerna rörande pedagogernas syn på sagor i undervisningen, i vilket syfte 

de väljer att arbeta med sagor och vilken syn lärare och förskollärare har på läs- och 

skrivutveckling. 

 

12 elevintervjuer har även genomförts för att få en aning om hur lärares och förskollärares 

intentioner och val med sagoarbete i skolan och förskolan tas emot och upplevs av 

människorna som deltar i aktiviteterna. Eleverna kommer i resultatet att förkortas E1 för elev 

1, E2 för elev 2 och så vidare. Eleverna intervjuades i par för att skapa en trygghet och ge 

eleverna möjlighet att luta sig mot en kamrat vid osäkerhet. Ett möjligt problem vid några 

intervjufrågor är att eleverna svarat på vad intervjuaren antas vilja veta och inte vad eleverna 

själva tycker.  

 

Vi valde att strukturera upp resultatet i olika områden och underrubriker för att svara på 

forskningsfrågorna och redovisa den information som intervjuerna gav. Områdena i resultatet 

kommer att utgå från våra forskningsfrågor. Teman som använts i resultatet är: Syn på och 

erfarenhet av sagor, Lärares syfte med sagor i förskolan och skolan, Materialanvändning, 

Metodanvändning, Sagan- ett enskilt eller socialt sammanhang, och Elevers syn på sagor. Till 

temana finns underrubriker. Valet av teman motiverar vi med att temana kopplar ihop 

forskningsfrågorna med intervjuernas innehåll. Varje forskningsfråga behandlar flera områden 

och därför har vi valt rubriker och teman som är kopplade till forskningsfrågorna. Stukát 

skriver att: ”Ett antal teman kanske hämtade från undersökningens frågeställningar kan ge 

redovisningen en klar struktur”. (Stukát 2005: 138) Vi har utgått från olika teman för att skapa 

en struktur som läsaren lätt kan följa genom redovisningen.  

4.1 Syn på och erfarenheter av sagor 

Under intervjuerna har olika synsätt på sagan framkommit, vilket kan anses naturligt då olika 

lärare och förskollärare arbetar på sina egna sätt och har olika erfarenheter av sagans roll i den 

pedagogiska verksamheten. Även om alla lärare och förskollärare är individer med olika 

erfarenheter så delas vissa åsikter och synsätt av flera förskollärare och lärare. Här presenteras 

en sammanfattning av vad som sades i intervjuerna rörande synen på och erfarenheter av 

sagor i den pedagogiska verksamhet som är respektive förskollärares och lärares vardag. 

 

Gemensamt för alla intervjudeltagare är den positiva inställningen till sagor i den pedagogiska 

verksamheten. Inga negativa upplevelser har under intervjuerna lyfts fram. Istället har positiva 

tankar och känslor runt sagoarbete i förskola och skola framkommit. L3 och L5 har kunnat 

konstatera att även de kollegor som inte deltagit i studien är positivt inställda till sagor.  
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Figur 1 visar vilken syn förskollärare och lärare har på sagor i den pedagogiska 

verksamheten. De tre vanligast förekommande inställningarna till sagor 

redovisas i diagrammet nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Synen på sagor bland lärare 

 

Då lärarna inledningsvis tillfrågades om hur de såg på sagor i sin verksamhet var det tre 

aspekter som lyftes fram: att sagor är mycket viktiga, bra att använda för att starta upp 

temaarbeten samt för att skapa inspiration och engagemang hos eleverna. I diagrammet ovan 

framkommer att fem lärare ansåg att sagan var ett användbart verktyg i temaarbeten medan tre 

lärare ansåg att sagor var mycket viktiga för barn och deras utveckling. Två lärare lyfte fram 

att sagan ska engagera eleverna i textens innehåll. Detta var de första tankar kring sagor som 

lyftes fram. Tankar och syn på sagor vidareutvecklades under intervjuernas gång. 

 

Tre lärare beskrev att sagan är ett mycket viktigt verktyg i den pedagogiska verksamheten då 

sagorna hjälper till att utveckla barns fantasi och läsförståelse. F1 redogjorde för en koppling 

mellan att kunna tala, läsa och skriva, nämligen att ju mer läsning som barnen kommer i 

kontakt med desto mer fantasi utvecklar barnen. Genom att läsa mycket sagor blir det lättare 

för barnen att utveckla sin tal-, läs- och skrivförmåga. Att sagorna dessutom är en genre som 

tilltalar barn resulterar i att de bli tacksamma inslag i verksamheten. 

 

L1 belyser vikten av att elever får komma i kontakt med högläsning av gamla sagor i skolan, 

då många elever inte får tillgång till gamla sagor utanför skolans verksamhet. Gamla sagor 

kan exempelvis vara: folksagor, konstsagor och undersagor. L1 anser att högläsning av sagor i 

skolan är betydelsefull:  

 

Jag läser mycket sagor för barnen och då framförallt gamla klassiker. Många barn får inte tillgång till de 

sagorna annars och därför är det väldigt viktigt med högläsning i skolan. (L1) 

 

Fem av de intervjuade lärarna ansåg att sagan är användbar inom flera skolämnen och att 

sagan med fördel kan användas inom olika temaområden. Bland annat beskriver L2 att sagan 

kan användes ämnesöverskridande, exempelvis genom böckerna om Pettson och Findus, där 
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ämnena svenska och matematik kan mötas. Sagan har även en historisk vinkel som speglar 

dåtidens samhälle. L7 menar att sagan genom den historiska vinkeln öppnar upp för 

reflektioner kring hur språk och samhälleliga värderingar har förändrats genom tiderna.  Förr i 

tiden användes sagor, enligt L7, för att varna barn för faror. Exempelvis varnades barnen för 

vargen som gömde sig i skogen.  

 

Några av sagans uppgifter är enligt F2 och L5 att väcka ett intresse och ett engagemang hos 

barnen samt tilltala barnens känslor. Genom att sagor skapar känslor och engagemang för 

sagans figurer och handling väcks ett intresse för fortsatt läsning hos barnen. Dessutom 

synliggörs det skrivna språket i sagor, vilket är av betydelse då inte alla barn möter det 

skrivna språket utanför skolans verksamhet.  

4.1.1  Sammanfattning 

Det som framkommit under genomförda intervjuer är att synen på sagor är positiv runt om i 

förskolor och skolor. Tre lärare lyfter fram att sagor är viktiga för utvecklingen av barns 

fantasi och läsförståelse. Majoriteten av de intervjuade förskollärarna beskrev att sagan skulle 

vara en läsupplevelse och väcka ett intresse för sagor och sagoläsning hos barnen. Hälften av 

lärarna lyfte fram att sagor kan användas inom flera olika ämnen i skolans verksamhet. 

4.2 Lärares syfte med sagor i förskolan och skolan 

Fyra av de intervjuade lärarna beskrev att syftet med sagor i den dagliga verksamheten är att 

ge barnen möjlighet att utveckla och använda sin fantasi. Två av förskollärarna menade att ett 

syfte är att hjälpa barnen att bygga upp ett ordförråd och en förståelse för språket. Fem av 

lärarna använder även sagan i arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling. En 

förskollärare beskrev att ett syfte med sagoarbete är att göra lärandet lustfyllt och att skapa 

spänning runt sagan.  

 

Figur 2 syftar till att ge en överblick av lärares och förskollärares syfte med sagoarbete i sin 

respektive verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sagans syfte 
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I studien framkom fyra olika syften med sagoarbete i förskolan och skolan: sagan ska skapa 

spänning, stimulera läs- och skrivutveckling, främja språkarbete och ge barnen möjlighet att 

utveckla sin fantasi. Diagrammet ovan visar att hälften av lärarna använde sig av sagor för att 

stimulera läs- och skrivutveckling hos barnen. Fyra lärare beskrev att syftet i verksamheterna 

var att barnen skulle få möjlighet att utveckla sin fantasi. Språkarbete lyfts fram av två lärare 

och sagans förmåga att skapa spänning kring läsning av en lärare. 

4.2.1 Språkarbete och läs- och skrivutveckling 

Två syften som lyfts fram med sagoarbete i verksamheten är arbete med språk samt läs- och 

skrivutveckling. Däribland framkommer att språkets uppbyggnad, sagans struktur och 

ordförråd är några av de teoretiska delar som lärare vill att barn ska känna till och utveckla 

kunskaper om. Genom arbetet med sagor vill lärare skapa en skrivlust hos eleverna och för att 

göra det anser L1 att sagor är en bra utgångspunkt att använda sig av. När elevernas intresse 

väckts kan sagan vara ett användbart verktyg i ett vidare arbete inom svenskämnet: 

 

Syftet med sagoarbetet är att skapa lust och glädje kring skrivprocessen. Så småningom används även 

sagan i arbetet med språklära. (L1) 

 

Sammanhanget är avgörande för syftet med sagoarbete i förskolan och skolan. L5 menar att 

sagans syfte inte blir detsamma hela tiden, utan varierar från gång till gång. Exempelvis kan 

sagor användas för att utveckla barns kunskaper om språket, eller för att arbeta med 

läsförståelse. L5 menar vidare att när eleverna får skriva egna sagor utvecklas per automatik 

kunskaper om skrivandets struktur och genom att eleverna tränar sig i att skriva på flera olika 

sätt lär sig eleverna att skapa sammanhängande texter. Även L3 anser att ett syfte med arbetet 

är att eleverna ska lära sig skriva utifrån sagans struktur och utveckla sin skrivförmåga. L2 

beskriver att sagan hamnar i olika sammahang i förskolan och skolan och förklarar att det 

finns en skillnad mellan hur sagor används i de båda verksamheterna. Då barnen i förskolan 

inte knäckt läskoden blir syftet att skapa en läsupplevelse kring sagorna. I skolan, där eleverna 

har knäckt läskoden, bearbetas istället sagans tekniska uppbyggnad.  

4.2.2  Sagan skapar spänning och utvecklar barns fantasi 

Fyra av lärarna i vår studie angav utveckling av barns fantasi som ett syfte till varför sagor 

används i verksamheten. L3 och L7 lyfte fram vikten av att barn får utveckla sin fantasi, dock 

formulerade sig de båda lärarna på skilda sätt då L3 vill att eleverna ska utveckla sin egen 

fantasi medan L7 betonar att läraren ansvarar för att skapa utrymme så att fantiserande ska 

kunna äga rum hos eleverna. Även F3 anser att det är viktigt att barnen får utveckla sin fantasi 

då en utvecklad fantasi leder till ett utvecklat språk. F2 å andra sidan anger inte utveckling av 

fantasi som ett av sina syften med sagoarbete. Istället betonar F2 att spänning och mystik är 

betydelsefulla inslag vid högläsning av sagor. En läsupplevelse och ett intresse för litteratur 

skapas hos barnen genom att F2 väver in miljön i berättandet och skapar en alternativ 

fantasivärld. Med hjälp av olika föremål kan sagans handling förstärkas och fånga upp barn 

med koncentrationssvårigheter. För att göra sagan till en spännande upplevelse använde sig 

F2 av levande ljus. 
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4.2.3 Sammanfattning 

Hälften av de intervjuade lärarna vill främja barns läs- och skrivutveckling genom arbete med 

sagor. Sagans syfte varierar beroende av sammanhanget vilket resulterar i att sagans syfte är 

föränderligt. Två andra syften med sagoarbete i förskolans och skolans verksamheter är att 

barnen ska få arbeta med sagans struktur och utveckla sitt ordförråd. Genom att arbeta med 

sagor får eleverna även möjlighet att utveckla sin fantasi. Hur fantasin främjas lyfts fram på 

olika sätt. Bland annat får barnen utveckla sin fantasi genom att skriva egna sagor och 

eventuellt hjälper läraren till med utvecklingen av fantasi genom att vid högläsning skapa 

spänning och mystik kring sagans handling.  

4.3 Materialanvändning 

Vid intervjuerna framkom att lärare använder sig av olika material vid sagoarbete. De 

material som framkommit kan delas in i fem kategorier: lärarhandledning, skönlitteratur, 

egenskapat material, leksaker samt bilder.  

 

Figur 3 visar vilka typer av material förskollärare och lärare använder sig av vid arbete med 

sagor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  Materialanvändning 

 

Diagrammet visar att de två material som används mest bland lärare i arbetet med sagor är 

egenskapat material och färdiga bilder. Sex lärare använder sig av egentillverkat material och 

tre lärare av bilder. Diagrammet visar vidare att två lärare använder leksaker i arbetet, två 

använder skönlitteratur och endast en lärare använder lärarhandledning.  

4.3.1 Färdigt material som används i arbete med sagor 

Det har inte framkommit att några lärarhandledningar används vid arbetet med sagor, förutom 

i ett fall då en av förskollärarna, F3, berättade att lärarhandledning till materialet 

Lyckostjärnan används. F3 arbetar med sagorna i textboken och utgår från lärarhandledningen 

för att skapa uppgifter. Att inte använda de arbetsböcker som ingår i läromedelspaketet 

Lyckostjärnan utan skapa egna uppgifter motiverar F3 med att sagorna då kan bearbetas i fler 

syften och materialet anpassas efter barngruppen.  
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Endast två lärare lyfter tydligt fram att de använder sig av skönlitteratur inom sagoarbete, men 

på andra sätt framkom att de flesta lärare och förskollärare läste sagor eller lät barnen läsa 

själva. En förskollärare berättade att personalen på skolan försöker styra så att barnen när de 

lånar böcker i skolbiblioteket ska få med sig både bilderböcker, sagoböcker och annan 

litteratur. Skönlitteratur kan användas både i läsläxor såväl som vid högläsning. L2 använder 

sig av skönlitteratur som hemläxa och L6 läser mycket skönlitteratur högt för eleverna. 

 

En lärare, L4, och en förskollärare, F1, berättade att de har använt sig av leksaker vid arbetet 

med sagor. Leksaker kan vara användbara hjälpmedel för att tillvarata och utgå från barnens 

intressen i förskolan och skolan. Fingerdockor kan enligt F1 användas för att gestalta och 

visualisera sagor. Ett annat sätt att tillvarata barns intressen är att inkludera och kombinera 

intresse med läroplanens mål och riktlinjer. Istället för att ignorera sina elevers intressen så 

har L4 hittat ett sätt att inkludera att kombinera elevernas intressen med det inflytande som de 

har rätt till i skolarbetet:  

 

En period var det populärt bland eleverna att ta med sig leksaker till skolan. Jag upptäckte att det ledde till 

att jag blev en negativ lärare som hela tiden använde ord som ”stopp” och ”nej”. Det kändes tråkigt och 

jag vill inte vara en negativ lärare så därför bestämde jag mig för att använda mig av deras leksaker i 

undervisningen. Jag gav dem uppgiften att bygga hus åt sina leksaker vilket de tyckte var väldigt roligt. 

Villkoret var att de skulle skriva en saga om sina leksaker och den fantasivärld som de nu hade skapat åt 

leksakerna. (L4) 

 

Två lärare, L1 och L3, och en förskollärare, F1, nämner att de ofta använder bilder i arbetet 

med sagor. I detta avsnitt avses bild som material och inte som metod. Färdiga bilder används 

av L1 på olika sätt för att hjälpa barnen att komma igång med sitt skrivande och på så sätt får 

barnen en gemensam utgångspunkt. Bilder kan användas som ett material vid högläsning av 

sagor, bland annat i förskolan då bilder tydliggör sagans handling. F1 brukar visa bilder för 

barnen vid högläsning av sagor och annan litteratur. Användandet av bilder vid högläsning 

blir ett förstadium till barnens eget fantiserande och skapande av bilder. En bild kan förstärka 

sagans innehåll och ge barnen något konkret material att förhålla sig till.  

4.3.3 Egenskapat material 

Egenskapat material är vanligt förekommande i arbetet med sagor då majoriteten av lärarna i 

undersökningen anser att tillgången till färdigt material är begränsad i förskolan och skolan. 

Tre av de intervjuade lärarna berättade att de skapat egna arbetsuppgifter, bilder, bildserier 

och pinndockor. Genom att använda en bildserie bestående av tre bildrutor utvecklar eleverna 

förmågan att bygga upp sina egna texter med en början, en mitt och ett slut även när annat än 

sagotexter skrivs: 

 

Jag använder mig mycket av egenskapade bilder och bildserier när eleverna ska komma igång med 

sagoskrivningen. Tre bildrutor ger dem en tydlig struktur över hur sagan ska byggas upp med en början, 

en handling och ett slut. (L3) 

 

Fyra lärare angav inga specifika exempel på material som de skapat själva utan beskriver att 

då tillgången till färdigt material är begränsad känner de sig hänvisade att skapa eget material 
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till sagor. L7 anser att bristen på läromedel kopplade till sagor är stor i årskurs 1-3, vilket 

resulterat i att L7 byggt upp ett förråd av material som använts tidigare av både L7 själv och 

kollegor. L2 redogör å andra sidan för ett konkret exempel på egenskapat material till sagor. 

L2 skapade sagoskrivningsböcker till eleverna genom att vika ett A4-ark flera gånger. I 

böckerna fick eleverna skriva sina egna sagor och när boken var fylld hängde L2 upp 

elevernas böcker i ett paraply utan tyg. Genom att hänga upp elevernas sagoböcker i ett 

tygfritt paraply i klassrummet medvetandegör L2 eleverna om den egna utvecklingen då 

eleverna har möjlighet att jämföra gamla arbeten med nya. Att se sina egna sagor bekräftar 

elevernas arbete och gör det meningsfullt. 

4.3.4 Sammanfattning 

I intervjuerna framkom att lärare använder sig av både färdigt och egenskapat material i 

arbetet med sagor. Egenskapat och färdigt material kombinerades i flera fall av lärarna i 

studien. Med färdigt material menas i huvudsak bilder, leksaker samt skönlitteratur och inte 

färdiga läromedelspaket. 

4.4 Metodanvändning 

De arbetssätt som används av de intervjuade lärarna är: bild, läsning, skrivande, musik och 

dramatisering. Alla lärare uppger att de arbetar med både bild, läsning och skrivande. Många 

lärare använder sig utöver det också av musik och dramatisering i arbetet med sagor. Det har 

framkommit att många av arbetssätten kombineras med varandra.  

 

Figur 4 beskriver vilka arbetssätt och metoder som förskollärare och lärare 

har uppgett att de använder sig av vid arbetet med sagor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Arbetssätt och metoder 

 

Arbetssätt och metoder för sagoarbete bestod bland informanterna av bild, läsning, skrivande, 

musik och dramatisering. Metoderna som användes flitigast av lärare var bild, läsning och 

skrivande, vilket avvändes av samtliga lärare i studien. Musik och dramatisering belyses av 5 

lärare men är dock de arbetssätt som användes minst enligt diagrammet ovan.  
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4.4.1 Bild, musik och dramatisering som metoder i sagoarbetet 

Vid intervjuerna framkom att alla lärare arbetade med bild som metod. Ämnet bild används 

när eleverna målar bilder till sina egna sagor och genom tillverkning av förekommande 

figurer i sagan. Både F1 och L7 arbetar med bild i sagoarbetet men medan L7 låter eleverna 

måla bilder till sina egna sagor, arbetar F1 med att barnen får måla och tillverka figurer ur 

sagan. L7 lyfter även fram att bild är en naturlig del i årskurserna 1-3 eftersom bild används 

ämnesöverskridande. En metod för att bearbeta sagor som F2 använt sig av är att tillverka 

pinndockor tillsammans med barnen. Då F2 tillsammans med barnen tillverkar pinndockor ser 

F2 hur mycket av sagans handling och beskrivning som barnen förstått. Om barnen tillverkar 

dockor som har detaljer eller egenskaper som beskrivs i sagan visar barnen att de förstått 

sagans handling och de olika karaktärerna. Genom att vara observant på vad barnen inte har 

förstått eller missuppfattat får F2 möjlighet att notera vad barnet som missförstått sagan 

behöver för att utveckla sin läsförståelse. När lärare låter barnen tillverka figurer ur sagan 

eller måla bilder bearbetas sagans innehåll. Gemensamt för alla lärare är att de arbetar med 

sagor praktiskt genom bildskapande. Att använda praktiska metoder i arbetet med sagor är 

något som L2 betonar.  

 

Fyra av de intervjuade lärarna berättade att de använder sig av musik i arbetet med sagor.  

Musik kombineras med sagor på tre skilda sätt: genom sång, tonsättning och musikal. Sång 

förekommer i alla kombinationer mellan musik och sagor. Sång används bland annat när 

sagor tonsätts, vilket L4 använt sig av i sin verksamhet genom att synliggöra sagornas 

versmått för barnen samt att tonsätta och sjunga sagans text tillsammans med barnen. L4 tillät 

barnen att arbeta med olika sinnen och gav barnen möjlighet att lära sig sagan text och 

innehåll via musik: 

 

Jag har när vi arbetade med Elsa Beskow-sagor tonsatt texten i sagan för att visa versmåttet. Versmåtten i 

just de sagorna är utmärkta att sätta musik till. (L4) 

 

Sagor kan även användas i musikalarbete, vilket L7 arbetet med vid ett tillfälle. Då en musikal 

består av flera estetiska ämnen såsom drama, sång och dans fick eleverna tillfälle att bearbeta 

sagan genom tre olika metoder som flöt samman till en helhet. L7 berättade att läraren 

tillsammans med eleverna satte upp en musikal vid namn Rövarna i Kamomilla stad och att 

eleverna fick öva in sagan genom dramatisering. Därefter övade klassen in sångerna och 

slutligen kombinerades drama och sång. L7 var den enda som lyfte fram musikalarbete som 

ett verktyg i arbetet med sagor. 

 

Tre förskollärare och två lärare uppger att dramatiseringar har använts i sagoarbetet. 

Dramatisering ägde rum i musikalarbete, dockteater, sagolik sagolek och i mindre grupper.  

F1 har använt sig av dramatisering vid flera tillfällen och har då försökt fånga upp barnen i 

dramatiseringen och leken kring sagan. På så vis synliggörs alla elever. F1 beskriver vidare att 

dockteater har framförts av förskollärarna i verksamheten. I dockteatern blir sagans karaktärer 

synliga för barnen. Sagolik sagolek är en annan metod som innehåller dramatisering. Metoden 

innebär att läraren läser sagan för barnen och under tiden gestaltar barnen olika roller i texten. 

Barnen har i sagolik sagolek inga repliker utan gestaltar sagan som den läses. F1 och F3 har 

båda använt sig av denna metod för att barnen ska få bearbeta sagornas innehåll.  En saga som 

går att återfinna både som en saga och en sång är Sagan om De tre bockarna Bruse går att 
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återfinna både som en sång och en saga. F2 beskrev att lärarna hade dramatiserat De tre 

bockarna Bruse tillsammans med barnet vid ett tillfälle. Dramatisering av sagor kan även äga 

rum i mindre grupper, vilket L5 använde sig av i sin verksamhet. 

4.4.2 Läsning och skrivande i arbetet med sagor 

Läsning av sagor används av samtliga lärare i vår studie. En av metoderna som används i 

sagoarbetet är högläsning. L1 läser mycket sagor för sina elever och försöker att välja texter 

som behandlar ämnen som barnen finner intressanta. Anledningen till att L1 ger eleverna 

texter som de finner intressanta är för att hjälpa eleverna att komma igång med sin läsning. 

Genom att välja elevnära texter drivs läsutvecklingen hos eleverna framåt. Tyst läsning som 

metod framkommer även i intervjuerna med lärare. L6 betonade vikten av att varva tyst 

läsning med högläsning, då båda är betydelsefulla för barns läsutveckling. Vid högläsning av 

sagor får eleverna höra hur det låter när någon annan läser en saga och därmed ökar 

medvetenheten kring den egna läsningen. De olika typer av läsning som framkommit är tyst 

läsning, högläsning, läsläxa och att skriva sig till läsning (ASL-metoden). En förskollärare 

och fyra lärare arbetar utifrån ASL-metoden eller tragetonmetoden. I båda metoderna sitter 

eleverna två och två vid datorn och skriver. Genom ASL-metoden och tragetonmetoden får 

eleverna möjlighet att hjälpa varandra att utvecklas i läsning och skrivande. I ASL-metoden 

och tragetonmetoden är det sociala samspelet och kommunikationen mellan eleverna två 

viktiga inslag för läs- och skrivutveckling. Läsning av skönlitteratur används av L2 som en 

metod för läsläxa i skolan. Då eleverna får i läxa att läsa skönlitteratur hemma bidrar det till 

att läsningen även blir en del av hemmiljön där eleverna kan fortsätta sin läsutveckling. Vid 

användandet av skönlitteratur i läxläsningen finns möjlighet att skapa ett intresse för vidare 

läsning. 

 

I intervjuerna framkom att alla lärare använder sig av skrivande i arbetet med sagor. F1 

uppger att barnen får lekskriva och berätta vad de skriver och att genom lekskrivandet 

framträder de riktiga orden tillslut. Vidare menar F1 att lusten till att lära sig läsa och skriva 

finns hos barnen från början och att skrivlusten tas tillvara genom lekskrivandet. Enligt 

informanterna i vår studie får alla barn skriva både på dator och för hand. Majoriteten av 

lärarna verksamma inom årskurs 1-3 låter eleverna skriva mycket egna sagor. Ibland ger 

lärarna ramar som eleverna ska hålla sig inom eller inledningar för att eleverna ska komma i 

gång med sagoskrivandet. Att skriva en inledning till en saga och sedan låta eleverna skriva 

en varsin fortsättning är ett arbetssätt som L2 har använt sig av. Då eleverna får skriva en 

fortsättning på sagan utvecklar de sagans handling utifrån eget intresse. Som nämndes tidigare 

arbetade två lärare utifrån tragetonmetoden som innebär att eleverna sitter och skriver två och 

två vid en dator. Datorn används då som ett hjälpmedel i barnens läs- och skrivinlärning. 

Medan L6 arbetade utifrån att eleverna skrev två och två på datorn, arbetade F2 med att låta 

barnen skriva både för hand och på datorn. Att eleverna ska få skriva mycket egna sagor var 

något som L7 lyfte fram vid intervjun. Genom att skriva egna sagor utvecklar eleverna sin 

fantasi och även sin skrivförmåga. Då eleverna skriver egna sagor och själva väljer 

handlingen får eleverna inflytande över undervisningsinnehållet. 

4.4.3 Sammanfattning 

I intervjuerna framkom att lärare inom förskola och skola använder sig av olika metoder i 

sagoarbetet. Metoder som nämns är bild, läsning, skrivande, musik och dramatisering. De 
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metoder som används mest är bild, läsning och skrivande. Samtliga tre metoder används av 

alla lärare i undersökningen. Metoderna som framkom i resultatet kombinerades i några fall 

med varandra. Bland annat kombinerades sagor, musik och dramatisering i musikalarbete. I 

sagolik sagolek kombineras högläsning med dramatisering. Merparten av lärarna arbetade 

med att eleverna skulle skriva egna sagor. Sagoskrivandet genomfördes både på dator och för 

hand, enskilt och i par. Gemensamt för alla intervjudeltagare är att sagor läses högt i vardera 

verksamheten. 

4.5 Sagan – ett socialt eller enskilt sammanhang? 

Hälften av intervjudeltagarna anser att sagan enbart behandlas i ett socialt sammanhang. Den 

andra hälften menar att sagan används i både ett socialt och ett enskilt sammanhang. Frågan 

om i vilket sammanhang sagan används fann studiens deltagare svårt att besvara. Det krävdes 

omformulering av frågan och tydliggöranden för att lärarna skulle kunna svara.  

 

Tabell 1.  Sagans sammanhang 

 

Sammanhang Socialt Enskilt Både och 

Antal lärare och 

förskollärare 

5 0 5 

 

Tabell 1 förklarar hur många lärare och förskollärare som ser sagan i ett socialt eller ett 

enskilt sammanhang.  

 

Tabellen visar att hälften av de intervjuade lärarna anser att sagan används i ett socialt 

sammanhang och att den andra hälften tycker att sagan behandlas både socialt och enskilt. 

Ingen lärare uttryckte åsikten att sagan enbart behandlas i ett enskilt sammanhang. 

 

F2 beskrev sagan i ett socialt sammanhang genom att tala om små barn som behöver bli lästa 

för innan de lärt sig läsa själva. Att den lästa sagan bearbetas i en gemenskap ansåg F2 är 

ytterligare en aspekt som sätter sagan i ett socialt sammanhang. L1 menar att sagorna som 

läses högt i klassen sätts i ett socialt sammanhang då eleverna tillsammans lyssnar och tar del 

av sagorna. Medan F2 och L1 lyfter fram sagan i ett socialt sammanhang i förskolan och 

skolan betonar L7 en historisk aspekt och menar att sagan är social då den härstammar från en 

tid då människor samlades runt eldstaden och berättade sagor för varandra på kvällarna. 

 

L2 och L3 beskriver att sagan inte enbart kan sättas i ett socialt eller ett enskilt sammanhang, 

utan att sagan oftast sätts i en kombination av socialt och enskilt. Båda lärarna lyfter fram att 

sagan främst bearbetas enskilt vid egen läsning. Vad gäller sagan i ett socialt sammanhang så 

bearbetas sagan på olika sätt av de båda lärarna. L3 menar att sagan används i ett socialt 

sammanhang vid diskussioner runt ord och begrepp medan L2 lyfter fram att eleverna kan 

arbeta i läsgrupper och ge varandra lästips för att arbeta med läsning och sagor socialt.  

4.5.1 Sammanfattning 

I studien undersöktes lärares och förskollärares uppfattning om huruvida sagan behandlas i ett 

socialt eller ett enskilt sammanhang. Det framkom att hälften av lärarna och förskollärarna 
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placerade sagan i ett socialt sammanhang och att den andra hälften ansåg att sagan hörde 

hemma i både ett socialt och ett enskilt sammanhang. Det bör även noteras att ingen av de 

intervjuade lärarna placerade sagan i enbart ett enskilt sammanhang.  

4.6 Elevers syn på sagor 

Hälften av de intervjuade eleverna kom fram till att det är det faktum att en saga har en 

början, en handling och ett slut som gör sagan till en saga. Två av de sex eleverna lyfte endast 

fram att sagan ska följa en röd tråd med en början och ett slut medan de övriga fyra eleverna 

belyste sagans struktur och poängterade att en saga måste ha en början, en handling och ett 

slut. Eleverna lyfte även fram att det är viktigt att en saga följer en röd tråd. Två av eleverna, 

E3 och E4, skiljer på kapitelböcker och sagor och menar att en kapitelbok har kapitel medan 

sagan är strukturerad på ett annat sätt, exempelvis med en bestämd början. Även E5 och E6 

menar att det finns påtagliga skillnader mellan en skönlitterär bok och en saga. En skillnad 

som beskrivs är att sagan kan upplevas som orealistisk medan en skönlitterär bok upplevs som 

mer realistisk. Två av eleverna anser att sagor är historier som kan upplevas som drömmar. En 

elev tyckte att sagans handling kan vara både verklig och overklig och de flesta elever lyfte 

fram att det är roligt att skriva egna sagor.  

4.6.1 Elevers syn på syftet med sagor i skolan 

Merparten av eleverna var överens om att syftet med arbetet med sagor i skolan är att eleverna 

ska bli duktiga på att skriva, men även andra idéer kring syftet med sagoarbete framkom. 

Bland annat berättade E3 och E4 att syftet med sagor är att alla elever ska lära sig att skriva 

och stava rätt. Eleverna belyste även att deras lärare har pratat mycket om sagans struktur och 

att eleverna nu har lärt sig hur strukturen ser ut. Att kunna skriva och få en fin handstil 

upplevde E1 och E2 är en anledning till arbetet med sagor och att eleverna därigenom 

utvecklar sitt skrivande. De båda eleverna upplever även att de har utvecklat sin fantasi 

genom sagoskrivandet då fantasin i sagor inte har några gränser. Även E9 och E10 upplever 

att den egna fantasin har utvecklats genom det egna sagoskrivandet.  

4.6.2 Vad elever anser sig ha lärt sig av arbetet med sagor 

I undersökningen framkom att de flesta eleverna genom sagoarbete anser att de lärt sig skriva 

bättre samt att de utvecklat sin egen handstil. E9, E10, E11 och E12 upplevde att deras 

skrivutveckling främjats av det egna sagoskrivandet. Att E9 och E10 även upplevde sig 

behärska skrivreglerna bättre nu än tidigare är något som de gärna lyfter fram. E11 och E12 

poängterar istället att deras läsförmåga har utvecklats genom redovisandet av de egenskrivna 

sagorna. Även fantasiutveckling framkom som en del av vad de intervjuade eleverna lärt sig 

vid arbetet med sagor i skolan:   

 

Vi har lärt oss att kunna hitta på äventyr och att få bättre fantasi. Vet inte riktigt varför det är bra att ha 

fantasi men det skulle bli tråkigt om vi inte hade någon fantasi alls. (E3 och E4)  

 

Sagans handling får ersätta verkligheten genom elevernas skrivande och på så vis, menar E9 

och E10, får eleverna i skolan uppleva allt som inte kan upplevas i den egna vardagen. Sex 

elever lyfter sammanlagt fram att sagoarbetet handlar om att utveckla det egna skrivandet, att 

kunna stava och att utveckla sin fantasi. 
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4.6.3 Sammanfattning  

De flesta av de intervjuade eleverna, nio av tio, hade en positiv inställning till sagor i skolan 

och fann sagoarbetet roligt. I intervjuerna framkom att alla elever anser sig ha utvecklat sin 

skrivförmåga. Uppfattningen om syftet med sagoarbete i skolan varierade mellan de 

intervjuade eleverna men nästan alla elever lyfte fram åsikten att sagoarbetet syftar till att 

utveckla den egna fantasi- och skrivförmågan. Beskrivningar av ett utvidgat ordförråd som 

syfte för arbete med sagor i skolan förekom också. 

4.7 Sammanfattande analys 

Nedan urskiljer vi informanternas synsätt och inställning till sagor i förskolan och skolan i en 

analys. Analysen synliggör skillnader och likheter som framkommit i resultatet av studien. Vi 

valde att skilja förskollärarna och lärarna åt i en analys för att kunna lyfta fram de skillnader 

och likheter som visat sig finnas mellan de båda yrkesgrupperna.  

4.7.1 Likheter och skillnader mellan lärare och förskollärares syn på sagor 

I resultatet framkommer några tydliga likheter och skillnader mellan förskollärares och lärares 

förhållningssätt till sagor i verksamheten. En av skillnaderna är att förskollärarna använder 

sagor i syfte att skapa en läslust och ett intresse hos barnen. Även lärarna vill stimulera 

elevernas läslust men arbetar samtidigt med strukturen i skrivna texter. Båda grupperna ansåg 

att sagan är ett bra medel att använda för att starta upp olika temaarbeten. Skillnaden som 

synliggörs mellan förskollärare och lärare är att lärarna även betonar att sagan kan användas 

ämnesöverskridande. Syftet med sagor var i huvudsak språkutveckling, vilket lyftes fram på 

skilda sätt. Bland annat arbetade förskollärarna med att synliggöra språket för barnen medan 

lärarna arbetade med sagor för att barnen skulle utveckla sin egen läs- och skrivförmåga. I 

resultatet framkommer även likheter mellan de båda verksamheterna. Några likheter som 

synliggörs är att båda grupperna har en positiv inställning till sagor i verksamheterna, 

använder bild både som material och metod i sagoarbetet samt att sagan utvecklar barns 

fantasi. 

4.7.3 Likheter och skillnader mellan lärares och barns syn på sagor 

Elevernas uppfattning om syftet med sagoarbetet var utveckling av fantasi medan lärarna 

förklarade att de arbetar med sagor i syfte att främja barnens läs- och skrivutveckling. I 

resultatet framkommer att lärare använder sagor i arbetet för att främja barns läs- och 

skrivutveckling medan eleverna istället uppfattade de mindre delarna av läs- och 

skrivutveckling, exempelvis utveckling av den egna handstilen. Eleverna skilde dessutom på 

sagor och skönlitteratur, vilket lärarna inte belyste under intervjuerna. Eleverna ansåg att 

sagan inte behöver vara verklighetsförankrad medan annan skönlitteratur har fler kopplingar 

till verkligheten. Sagans uppbyggnad med en början, en handling och ett slut, belystes i stor 

utsträckning av eleverna i studien. I resultatet framgår att även lärarna betonar arbete med 

sagans struktur, dock betonas strukturen mer generellt och övergripande. En likhet som går att 

utläsa från studiens resultat är att både lärare och elever har en positiv inställning till 

sagoarbete i förskolan och skolan. Att barnens fantasi utvecklas i mötet med sagor är både 

lärare och elever överens om. 
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5. Diskussion 

Två diskussioner presenteras nedan, en av vardera författaren till studien. Genom detta 

upplägg får båda författarna möjlighet att belysa och dra egna slutsatser utifrån informationen 

som framkommit i studiens resultat. Båda diskussionerna är strukturerade utifrån tre av 

studiens fyra forskningsfrågor. Den fjärde frågan gäller elevers syn på sagor i förskola och 

skola. Då det var lärarna och inte eleverna som studiens huvudfokus riktades mot var det från 

lärarna vi samlade in mest information. Elevintervjuerna genomfördes för att komplettera 

lärarnas syn på och användande av sagor. Genom att koppla in eleverna och deras syn på 

sagor synliggjordes hur lärarnas intentioner i arbetet med sagor mottogs av eleverna. Därför 

diskuteras elevernas syn på sagor under samma rubrik som behandlar lärarnas syn på sagor.  

 

I inledningen av studien var det tänkt att undersökningen skulle genomgöras via en fältstudie 

av hur sagor används i skolan. Dock gick inte fältstudien att genomföra av praktiska skäl, 

vilket resulterade i att forskningsfrågorna och metoden ändrades. Studien genomfördes med 

hjälp av intervjuer med tio förskollärare och lärare samt tolv elever. När eleverna i 

undersökningen tillfrågades om vad syftet med sagoarbete i skolan var väcktes misstankar om 

att eleverna inte svarade på frågan utifrån sina egna perspektiv utan anpassade svaren till vad 

de trodde att vi som genomförde studien ville att de skulle svara. Dock varierade svaren bland 

eleverna vilket bidrog till att misstankarna begränsades till några enstaka fall. 

5.1 Diskussion av Jennie 

Diskussionen utgår från studiens forskningsbakgrund och kopplas ihop med 

resultatredovisningen. Författaren gör i diskussionen olika tolkningar och drar vissa slutsatser 

utifrån sammankopplingen av litteratur och resultat. Diskussionen är strukturerad efter 

studiens forskningsfrågor och försöker besvara dessa frågor utifrån vad studiens resultat visat.  

5.1.1 Hur ser synen på sagor ut bland lärare och förskollärare? 

I det centrala innehållet i kursplanen för svenska påbjudas att eleverna ska få möjlighet att 

arbeta med berättande texter från olika tider och olika delar av världen. Eleverna ska även få 

möjlighet att arbeta med texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, 

lyrik, dramatik, sagor och myter. (Lgr11) I denna studie koncentrerades undersökningen till 

sagor och lärares och förskollärares tankar kring användandet av sagor i respektive 

verksamheter. Resultatet visar att alla intervjuade lärare arbetar med sagor i någon form. Detta 

trots att sagor inte nämns i förskolans läroplan (Lpfö98), vilket är intressant då det pekar mot 

en allmän uppfattning av att sagor är något som bör finnas i barns liv redan från väldigt ung 

ålder. Då sagan inte nämns i förskolans läroplan så kan slutsatsen dras att initiativet till att 

arbeta med sagor i förskolan kommer från förskollärarna. Nio av tio intervjudeltagare 

berättade att de läser sagor högt i respektive verksamhet. Alla lärare och förskollärare 

arbetade även med sagor genom att låta barnen skriva egna sagor och tre lärare beskrev att 

arbete med sagans struktur och mer tekniska delar förekom. Det är intressant att notera att vi 

som genomförde undersökningen anser att sagor är en gemensam benämning på folksagor, 

konstsagor och undersagor, att barnlitteratur är en annan genre och att barn i skolan och på 

förskolan skriver egna berättelser som vi inte skulle definiera som typiska sagor. I 

undersökningen flöt dock allt samman och de kategorier av berättande som vi själva särskilde 

buntades samman och alla beskrivna delar kallades för sagoarbete. Detta är intressant då fler 
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aspekter av sagoarbete vävdes in i undersökningen än vad som från början avseddes. Dock 

fick vi då reda på vad lärarna menar med begreppet saga, även då det inte var en 

frågeställning som medvetet undersöktes. Därför blev undersökningens resultat annorlunda än 

vad vi från början hade väntat oss. Om skillnaden mellan de intervjuade och intervjuarna 

beror på att lärarna och förskollärarna inte har djupare kunskaper om sagor, definierar 

begreppet saga annorlunda eller helt enkelt inte särskiljer sagor från annan littereratur är svårt 

att säga. Kanske är det personligt hur en människa definierar en saga och kanske är det lättare 

att definiera ett begrepp om det finns möjlighet att diskutera begreppet med någon. Vi som 

genomförde undersökningen diskuterade oss fram till en gemensam definition, vilket inte 

intervjudeltagarna hade möjlighet att göra då begreppet saga inte definierades närmare i 

någon av frågorna eller innan intervjun. På så vis skedde ett slags missförstånd mellan 

intervjuarna och de intervjuade, men detta missförstånd gynnade undersökningen då 

begreppet saga breddades och vi fick en tydligare bild av vad sagoarbete i klassrummet och på 

förskolan innebär. Intressant att nämna är att flera av de intervjuade eleverna särskiljde sagor 

från annan litteratur. Särskiljningen gjordes genom att förklara att sagor är sagor och 

kapitelböcker är böcker med kapitel som därmed har en annan struktur än sagor. Två elever 

lyfte även fram att sagan inte behöver vara realistisk medan annan skönlitteratur ofta är mer 

verklighetstrogen. 

 

Lindö (1983) skriver att på 1700-talet var allt som hörde till fantasins värld förbjudet i 

barnlitteraturen, vilket är intressant då flera av de intervjuade lärarna hade som syfte i arbetet 

med sagor att barnen skulle utveckla fantasi. Även fyra av de intervjuade eleverna ansåg att 

det var utveckling av fantasi som var anledningen till att de arbetade med sagor i skolan. Det 

visar att mycket hinner hända på 300 år med bland annat synen på sagor. En förändring 

skedde dock redan på 1800-talet då det i samhället började dyka upp fantasi- och 

nonsenberättelser för barn. (Granberg, 1996) Alltså kan sagans användning sammanfattas till 

att sagan först inte fick innehålla någon fantasi utan enbart berättades i uppfostringssyfte. 

Därefter användes sagan som en verklighetsflykt (Eriksson & Lunfall, 2000) medan sagan 

enligt de lärare som deltog i vår studie idag används både för att roa och för att hjälpa barn i 

deras utveckling och bidra med kunskaper om omvärlden.  

5.1.2 Vilket syfte anger lärare och förskollärare för användning av sagor i verksamheten? 

Vladimir Propp (1928) studerade ryska folksagor och upptäckte att vissa funktioner användes 

i uppbyggnaden av de sagor som studerades. Funktionerna gör att alla sagor strukturmässigt 

liknar varandra och därför kan barn känna igen sig även när en helt ny saga läses. Propp fann 

att alla sagorna börjar med en presentation av hjälten och dennes familjemedlemmar. Därefter 

visar det sig att någon familjemedlem håller sig borta, ett förbud riktas mot hjälten och att 

hjälten bryter detta förbud. Sedan försöker skurken ta reda på och skaffar sig information om 

sagans offer innan skurken lurar offret. Därefter följer ett antal funktioner som slutligen leder 

fram till att skurken avslöjas och bestraffas innan hjälten gifter sig eller alternativt bestiger 

tronen. I och med dessa bestämda funktioner är sagan alltid något bekant och välkänt för barn. 

Därmed skapar sagor en bra och trygg grund för skolarbete och för att på förskolan ta sig an 

diskussioner och funderingar kring känslor och situationer som kan uppstå. Exempelvis kan 

en saga vara utmärkt att utgå från för att diskutera ilska. Barngruppen får då möjlighet att se 

på känslorna objektivt genom sagan och dess karaktärer och har då lättare att se hur känslorna 

kan hanteras på ett bra sätt, vilket underlättar nästa gång barnen själva känner ilska mot någon 
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eller något. Barnen har då förslag på hur de ska bete sig på ett bra sätt. Detsamma gäller olika 

situationer. Får barnen höra en saga om mobbing får de först möjlighet att se på situationen 

objektivt, vilket förbereder och uppmärksammar barnen på mobbingsituationer i verkliga 

livet. Många av de intervjuade lärarna och förskollärarna ansåg att sagor var utmärkta att utgå 

från vid uppstarten av ett nytt temaområde. En anledning till att lärarna tyckte att sagor var 

bra i temaarbete kan vara för att barn, som tidigare nämnts, känner igen sig i sagor. Barnen 

vet hur strukturen ser ut och vilka typer av karaktärer som kommer att dyka upp i handlingen. 

Även vissa handlingar och vändningar i sagan är bekanta för barnen. Barnen behöver inte 

lägga så stor kraft på att fundera över sagan eftersom att de redan är bekanta med strukturen 

och att vissa händelser sker i en viss ordning. Det ger barnen möjlighet att arbeta i en trygg 

och välbekant miljö när några timmar ägnas åt för barnen nya matematikområden, obekanta 

geografiska platser eller okända historiska tider, eller vad arbetet än ska handla om.   

 

Enligt Bettelheim (1976) berättar sagan saker om barnet självt och utvecklar barnets 

personlighet samtidigt som den roar barnet. Några av de intervjuade lärarna pratade om att det 

var viktigt att engagera och väcka intresse för läsning och skrivande hos barnen genom 

sagoläsning, vilket kan tolkas som att just utveckling av personligheten hos barnen är något 

att sträva efter. Med utveckling av personligheten menar jag här att barnen lär känna sig 

själva. Då barnen lär sig vad som enligt det egna perspektivet är intressant underlättas läs- och 

skrivinlärningen eftersom intresset då kan hjälpa till att driva inlärningen och utvecklingen 

framåt. Ju mer barnet lär sig om sig själv desto lättare blir det för barnet att även lära sig om 

omgivningen. Den personliga utvecklingen är något som följer människor genom hela livet. 

Vi slutar aldrig att utvecklas och lära oss nya saker om oss själva då vi hela tiden ställs inför 

nya situationer och utmaningar i livet. Enligt detta synsätt är det naturligt att barn har mycket 

att lära och mycket att utveckla då barn ännu inte har hunnit uppleva lika många nya 

situationer som en vuxen. 

 

Lindqvist (1992) skriver att sagan genom tiderna har berättats i många olika syften. Sagans 

budskap är tydligt och gör det omöjliga möjligt, även om sagorna också uppmanar till 

försiktighet bland människor. En av de intervjuade lärarna var medveten om sagans historiska 

sida och förklarade att sagor förr i tiden användes i uppfostringssyfte och för att skrämma 

barn till lydnad. Ett exempel som gavs var att sagor om vargen i skogen berättades för att 

barnen skulle hålla sig borta från skogen och inte råka illa ut. Det är värt att notera att denna 

lärare är den enda av studiens informanter som nämner någonting om sagans historiska 

aspekt. Läraren är också den enda av informanterna som diskuterar sagans ursprungliga 

användningsområde. Detta beror antagligen inte på att den enskilda läraren har fått en bättre 

lärarutbildning än de andra informanterna utan det är troligare att kunskaperna härstammar 

från ett personligt intresse. Även om lärare och förskollärare styrs av läroplaner och 

kursplaner i sitt arbete så tror jag att personliga intressen spelar en viss roll för 

yrkesutövningen. Om en lärare besitter mer kunskap inom ett vist område än vad kursplanen 

förespråkar att eleverna ska lära sig så är det enligt mitt synsätt inte onaturligt att eleverna 

inom detta ämne får lära sig lite mer än vad kursplanen fastslår att alla elever ska lära sig.   

 

Hellsing (1963) skriver att barnlitteraturen är ett uppfostringsmedel med fyra huvuduppgifter. 

Barnlitteraturens första uppgift är att lära barnet behärska språket. Barnlitteraturen ska även 

orientera barnet i tiden och i rummet, samt hjälpa till att orientera barnet socialt. 
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Barnlitteraturens fjärde uppgift är att påverka barnet mer direkt genom att stimulera fantasin. 

(Hellsing, 1963) Även då Hellsing skrev detta för ungefär femtio år sedan så kom han och 

informanterna i vår undersökning fram till samma saker. Tanken om att barnlitteraturen och 

sagorna skulle hjälpa barnet att orientera sig i tiden och rummet kom upp under en av 

intervjuerna. Flera av lärarna och förskollärarna diskuterade även sagans roll i barnets sociala 

orientering, precis som Hellsing gjorde om barnlitteraturen. Hellsing menar att 

barnlitteraturen ska hjälpa barnet att förstå sin roll i förhållande till de människor som 

befinner sig i barnets omgivning. Lärarna i vår undersökning menade också att sagor kan 

hjälpa barnet med den sociala orienteringen, det vill säga att sagan kan ge exempel på hur 

människors relationer till varandra ser ut och vad som är en bra relation. Även 

barnlitteraturens sista uppgift, att stimulera barnets fantasi, var något som fyra av 

informanterna i vår undersökning belyste. Vissa av lärarna och förskollärarna nämnde till och 

med utveckling av fantasi som huvudsyftet till arbetet med sagor i respektive verksamhet, 

vilket flera av de intervjuade eleverna verkat ha uppfattat då de uttryckte tydliga åsikter om att 

sagor användes i skolan för att eleverna skulle utveckla sin fantasi. Andra elever beskrev 

istället att syftet med att arbeta med sagor i skolan var att utveckla läs- och skrivförmågan. 

5.1.3 Hur beskriver lärare och förskollärare att de använder sig av sagor för att stimulera 

läs- och skrivutveckling? 

Lindö kom i ett projektförsök som genomfördes 1983 fram till att sagan kan stimulera 

läslusten hos en del av de barn som tappat intresse för läsning.  Alla intervjuade lärare i vår 

egen studie ansåg att sagor med fördel kan användas som hjälpmedel för barns läsinlärning. 

Sagor talar till barn och lärare och förskollärare som lär känna sina barngrupper kan leta fram 

och för barnen presentera sagor och böcker som handlar om något som barnen är intresserade 

av. På så sätt kan läsutvecklingen komma igång då intressanta texter leder till att barnen vill 

kunna läsa och därför arbetar hårt tills läskoden knäcks och de får möjlighet att ta del av fler 

spännande texter. 

 

Sandström Kjellin (2004) beskriver att skolan genom tiderna har förväntat sig att föräldrar till 

barnen ska besitta tillräckliga pedagogiska kunskaper för att kunna hjälpa till med barnens läs- 

och skrivutveckling. Men alla föräldrar besitter inte den kunskapen och alla föräldrar har inte 

tid att hjälpa sina barn på det sätt som förväntas av skolan. Vissa barn bor med ensamstående 

föräldrar som arbetar hårdare än andra föräldrar för att tjäna ihop tillräckligt med pengar för 

att barnen ska få mat och kläder. Då dessa föräldrar är ensamma finns det ingen annan som 

kan ta över ansvaret en liten stund utan samma förälder ska räcka till på ett sätt som det 

normalt finns två föräldrar till. En av de intervjuade lärarna berättade för oss att hon brukar 

läsa mycket sagor högt i sin klass och att hon då ofta väljer folksagor och sagor med ett äldre 

ursprung, eftersom att hon inte tror att alla barn får höra den typen av sagor annars. 

Diskussionen bytte sedan riktning och det gjordes inget vidare resonemang runt ämnet. Men 

kanske hade denna lärare i bakhuvudet att det finns barn som lever med ensamstående 

föräldrar och att inte alla barn i klassen kommer från samma sociala bakgrund. I så fall blir en 

konsekvens att läraren är medveten om att alla barnen har olika förutsättningar i sin hemmiljö 

och att det vore orättvist att förvänta sig att alla barn får samma hjälp med bland annat läs- 

och skrivutvecklingen hemma. Istället är det kanske skolan som måste ansvara för att alla 

barn får samma möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt? 
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Fast (2007) skriver att två olika föreställningar går att urskilja inom teorier för barns läs- och 

skrivinlärning. Den ena föreställningen innebär att skriftspråket synliggörs för barnet på olika 

sätt. Skriftspråket synliggörs redan när barnet är litet och barnet skaffar sig gradvis kunskaper 

om läsande och skrivande i samspel med andra människor. Kunskapsinhämtningen sker även 

tillsammans med andra barn. (Fast, 2007) Alla intervjuade lärare och förskollärare i vår 

undersökning pratade just om att sagoarbete ofta sker i ett socialt sammanhang. Hälften av 

våra informanter ansåg att sagan bearbetades i ett socialt sammanhang och den andra hälften 

ansåg att sagan berabetades både socialt och enskilt. En anledning som framkom till varför 

sagan bearbetas socialt var att när barnen i grupp får ta del av en saga så kan barnen i samspel 

med varandra hjälpas åt att formulera och utveckla sina tankar. På så vis tar barnen del av 

varandras kunskaper och i kommunikation med varandra utvecklar barnen sin språkliga 

medvetenhet. Barnen kan hjälpa varandra att förstå. Är det ord eller ett begrepp som är svåra 

att förstå så kanske något barn har hört ordet eller begreppet förut och kan förklara det för 

kamraterna. Om inte så finns alltid den vuxna som läser sagan precis där och kan förklara ord 

och begrepp för barnen, vilket också innebär ett socialt samspel. Förskollärarna i vår 

undersökning lyfte även fram att i arbetet med barn som ännu inte uppnått skolålder så läses 

sagorna högt eftersom alla barn inte ännu kan läsa. Genom att få höra någon läsa en saga så 

lär sig barnet massor. Till exempel blir barnet introducerat till skriftspråket som är annorlunda 

än talspråket. När barnet får höra en vuxen läsa högt blir barnet bekant med rytm och 

intonation vid läsning, vilket barnet senare kan använda sig av vid den egna läsningen. Utöver 

denna erfarenhet får barnet ta del av allt som finns att lära sig av själva handlingen i sagan. Ett 

litet barn har antagligen inte hunnit bilda sig någon större uppfattning om världen. Kanske 

består barnets värld av hemmet, förskolan och de personer som finns på dessa båda platser. 

Genom sagan vidgas barnets horisonter och barnet kommer i kontakt med nya delar av 

världen, bland annat genom insikten om att det finns fler platser i världen än de som barnet 

har besökt och att klimatet är olika på olika platser. På så vis kan barnet expandera sina 

kunskaper och sin syn på världen. 

 

Liberg (1993) skriver om talspråkandets och skriftspråkandets relation till varandra och att de 

stödjer varandras utveckling. Med talspråkande menas lyssnande och talande och med 

skriftspråkande menas läsande och skrivande. Flera av de intervjuade lärarna och 

förskollärarna i vår studie beskrev arbete med språk som ett syfte vid arbetet med sagor. Här 

skiljde sig lärarna och förskollärarna åt genom att lärarna i skolan verkade fokusera mer på 

skriftspråkandet medan förskollärarna verkade inrikta sig mer på talspråkandet. En av lärarna, 

som tidigare har arbetat inom förskolan, uttryckte sin syn på just den skillnaden och 

förklarade att med de yngre barnen på förskolan handlar det mest om att skapa en 

läsupplevelse medan det i skolan fokuseras mer på språket och strukturen i sagorna. Den 

lärarens syn på skillnaderna i arbetet med sagor mellan skolan och förskolan uttrycker och 

stärker uppfattningen som vi fick vid genomförandet av intervjuerna. I förskolan kan inte alla 

barn läsa och skriva och det är heller inte förskolans uppgift att ge barnen dessa kunskaper. 

Förskolan ska förbereda barnen för skolan, men det finns inga krav på att barnen ska ha lärt 

sig att läsa och skriva innan skolan börjar. Att förbereda barnen inför läs- och skrivinlärning 

innebär ofta att barnen arbetar med sin språkliga medvetenhet. Den språkliga medvetenheten 

utvecklas genom sagoläsning, bearbetning av sagor och aktiviteter som exempelvis ordlekar. 

När barnet har fått jobba med sin språkliga medvetenhet på detta sätt, genom muntlig 

kommunikation, så har skillnaden mellan tal och skrift minskat och på så vis är inte steget till 
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att läsa och skriva lika stort längre. Därför blir det naturligt att förskollärarna läser sagor högt 

för barnen och att fokus på så sätt hamnar på talspråkandet, dels då förskolläraren läser högt 

och dels då det främst är genom tal och inte skrift som sagan bearbetas. I skolans verksamhet 

finns däremot styrda mål som säger att eleverna måste lära sig att läsa och skriva. Det är något 

som lärarna måste väva in i arbetet och därför hamnar fokus på skriftspråkandet. Trots allt så 

måste eleverna träna sig i att läsa och skriva för att till slut kunna behärska läsning och 

skrivande. Å andra sidan så skulle jag vilja påstå att talspråkandet finns med till viss del även 

i skolan. Innan och medan eleverna lär sig att läsa och skriva så är talande och lyssnande de 

enda kommunikationsvägar som finns tillgängliga. Men undersökningen visar ändå en 

skillnad mellan skolan och förskolan där skolan verkar prioritera skriftspråkandet och 

förskolan talspråkandet. 

 

Vygotskij (1926) skriver att det är eleven som styr sitt lärande. En lärare kan bidra till elevens 

kunskapande genom att skapa lärandesituationer och förse eleven med de verktyg som 

behövs, men i slutänden är det eleven själv som måste göra arbetet. Tre av lärarna i den här 

studien berättade att de vid läs- och skrivinlärningen försökte ta reda på vad varje enskilt barn 

hade för intressen för att kunna plocka fram och locka eleverna med böcker och texter som 

var intressanta för dem. En av lärarna berättade att om en bok verkar tillräckligt intressant för 

ett barn så kommer barnet att motiveras till att knäcka läskoden och bli mer mottagligt för 

lärarens vägledning. Det är barnens intressen som styr deras lärande och det är därför viktigt 

att lärare och förskollärare tillvaratar barns intressen och använder sig av dessa intressen för 

att locka in barnet i läsandets och skrivandet värld. 

5.1.4 Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis kan synen på sagor bland verksamma lärare och förskollärare beskrivas i 

tre kategorier utifrån denna studie. För det första att sagor är mycket viktiga. En av 

förskollärarna beskrev varför sagor är viktiga genom att säga att ju mer läsning barnen utsätts 

för, desto mer fantasi utvecklar barnen. Samma förskollärare menade att barnen får lättare att 

tala, läsa och skriva om läsning av sagor är en naturlig del av vardagen. Dessutom tyckte 

förskolläraren att det var tacksamt att arbeta med sagor då barnen är intresserade av sagor. För 

det andra att sagor är bra att använda i temaarbete vilket framför allt några av lärarna talade 

om. Lärarna ansåg att en saga var en utmärkt utgångspunkt för att starta upp ett temaarbete 

och att sagan då kan knyta ihop flera olika ämnen. För det tredje var det några lärare och 

förskollärare som ansåg att sagan var bra för att den inspirerar barnen. Genom inspirerande 

sagor kan lärarna och förskollärarna introducera barnen i det skrivna språket och ge barnen 

möjlighet att bekanta sig med skriftspråket. 

 

När det gäller i vilket syfte lärare och förskollärare anser sig använda sagor i verksamheten så 

framkom i undersökningen fyra olika syften. En av informanterna använde sagan för att skapa 

spänning i verksamheten och på så vis locka in barnen i en spännande och fantastisk värld av 

sagor och skrivna texter. Ett annat syfte som framkom var läs- och skrivutveckling. I arbetet 

med sagor får barnen möjlighet att arbeta med sin läsförståelse samt öva på sin läsning och 

sitt skrivande. Det tredje syftet som under studien framkom var arbete med språket i 

allmänhet. En av förskollärarna uttryckte att det var arbete med språket som var viktigt och att 

syftet var att ge barnen möjlighet att förstå språkets uppbyggnad. Ett mål var också att hjälpa 

barnen att utveckla den egna fantasin och det egna ordförrådet. Det fjärde och sista syftet som 
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i undersökningen lyftes fram var utvecklingen av fantasi. Flera av informanterna ville att 

barnen skulle få möjlighet att utveckla och använda sin fantasi, vilket eleverna i studien 

genom sina uttalanden bekräftade att de hade uppfattat 

 

Den sista forskningsfrågan var lite svårare att besvara då den inte var lika konkret som de två 

tidigare frågorna. Frågan handlade om hur lärare och förskollärare beskriver att de använder 

sagor för att stimulera barns läs- och skrivutveckling. De flesta av våra informanter lät barnen 

skriva egna sagor. På så sätt tränade eleverna på att skriva och de utvecklade sin 

skrivförmåga. De flesta informanter berättade också att de brukar läsa högt för barnen och att 

barnen på så sätt får ta del av skriftspråket samtidigt som läsförståelsen tränas. Några av 

lärarna brukade även ta reda på barnens intressen och använda dessa intressen för att 

introducera barnen för läsning och skrivande. Om exempelvis en flicka som inte kunde läsa 

hade ett stort intresse för katter så letade läraren fram böcker om katter. Dessa böcker lockade 

då eleven som utvecklade ett intresse för läsning då hon insåg att läskunnighet kunde leda till 

mer kunskap om katter. Sagor om katter kan med fördel användas då fantasin i sagor talar till 

barn samtidigt som handlingen är intressant för den enskilda eleven. 
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5.2 Diskussion av Johanna 

Tidigare forskning och litteratur som presenterats i forskningsbakgrunden visar hur sagan kan 

användas som ett hjälpmedel i flera olika sammanhang. Sagan kan bland annat ha en 

terapeutisk inverkan på barn. Sagan kan även väcka en läslust hos barn som har lässvårigheter 

eller har tappat läslusten, ge möjligheter för barn att utveckla sin fantasi samt att skapa sig en 

förståelse av livet. I resultatet framgick några av dessa funktioner, dock berördes inte alla. 

 

Nedan besvaras studiens syfte och forskningsfrågor. Innehållet i resultatet diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning och litteratur.  

5.2.1 Hur ser synen på sagor ut bland förskolelärare och lärare?  

Lärarna i studien berättade att de såg sagan som ett positivt inslag i sin verksamhet och 

upplevde samma inställning bland sina kollegor. Högläsning av sagor var ett vanligt 

förekommande inslag i vardera verksamheten. En betydelsefull aspekt lyftes fram gällande 

vikten av att läsa gamla sagor högt för barn, nämligen att många barn inte får tillgång till de 

gamla klassiska sagorna utanför skolan. I resultatet framkom att merparten av lärarna 

använder sig av högläsning i något sammanhang i förskolan och skolan. I skolan kombineras 

högläsning med tyst läsning, vilket skiljer sig från förskolans verksamhet eftersom barnen i 

förskolan inte knäckt läskoden ännu. Då inte alla barn får ta del av högläsning i hemmet är 

högläsningen viktig att lyfta fram. Dock räcker det inte enbart med att läsa en saga högt, den 

behöver även bearbetas för att textens innehåll och handling ska bli meningsfull för barnen. 

Genom bearbetningen av sagorna lär sig barnen att förstå sagans text och budskap. Läraren 

och förskolläraren har som uppgift att ta in barnens reaktioner och frågor för att skapa en 

lärandesituation kring sagan. Sagans text får då en mening. (Beck, & McKeown, 2001) Om 

sagans handling enbart läses tas inte möjligheterna tillvara av läraren eftersom sagan kan 

bearbeta samhällsproblem som barn kommer i kontakt med utanför skolan, vilket även Lindö 

(1989) skriver om då sagan tar upp många problem som förekommer i livet. Bearbetningen 

bidrar även till att barn som har svårt att hänga med i berättandet får en chans att greppa 

handlingen och budskapet i sagan. Att sagan kan fånga upp barn som har olika svårigheter i 

förskolan och skolan framkom både i studiens resultat och av tidigare forskning. Bland annat 

hävdar Lindö (1983) att sagans korta form bidrar till att barn som tappat läslusten kan finna 

den igen genom att alla barn hinner läsa klart en saga under ett arbetspass eller en aktivitet. 

Vidare skriver Lindö att sagan intresserar barn och genom intresse och engagemang 

stimuleras barns språkutveckling.  

 

Skolan kan bli en trygg punkt för många barn som har det jobbigt utanför skolan och där 

högläsning inte är ett vanligt förekommande inslag. Sandström Kjellin (2004) skriver att inte 

alla föräldrar anser att skolan och hemmet har ett gemensamt uppdrag för att eleverna ska 

utveckla sin läs- och skrivförmåga. Det finns inga krav som kan ställas på hemmet angående 

att stimulera elevernas läs- och skrivinlärning även om stödet hemifrån är av betydelse för i 

vilken takt elevernas läs- och skrivförmåga utvecklas. Genom skolan ges eleverna möjlighet 

att komma i kontakt med läsning och skrivning av sagor. Därför blir skolans roll ännu 

viktigare. Då inställningen till sagor varierat genom tiderna finns risk för att negativa 

inställningar till sagan lever kvar i samhället. Även om alla lärarna i studien var positiva till 

sagan visar studien inte hur synen på sagor ser ut utanför skolan. Dock ska alla barn få 
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tillgång till berättande texter i skolan (Lgr 11) vilket stärker sagans plats i verksamheten. 

Majoriteten av de intervjuade eleverna hade en positiv inställning till högläsning i skolan och 

ansåg att högläsningen både medvetandegör den egna läsningen och synliggör hur berättandet 

kan varieras med tonläge och tempo. Detta resonemang är intressant då eleverna belyser att 

högläsningen bidrar till att utveckla elevernas egen läs- och talförmåga. Genom att eleverna 

får höra hur andra läser få de förslag på hur deras egen läsning kan varieras för att skapa flyt i 

berättandet.  

. 

Den terapeutiska effekten som sagan kan ha på barn och som bland annat Bettelheim (1976) 

analyserat och tolkat i folksagor, berördes inte av informanterna i studien. Närmast ett sådant 

synsätt kom två lärare som menade att sagan skulle skapa ett engagemang och en känsla hos 

barnen. Fantasi, språkutveckling och inspiration framkom i studien men inte sagans betydelse 

för att barn ska kunna bearbeta sin omvärld genom sagan. I sagor finns ofta allvarliga budskap 

som speglar problem som barnen kan ta till sig. Även Lindö (1989) berör en psykologisk 

aspekt kring sagan, vilket är att barnen får möjlighet att utveckla sitt självförtroende och sin 

identitet genom sagan. Dock skiljer sig Bettelheims och Lindös resonemang åt genom att de 

valt att rikta in sagans möjligheter mot olika områden i barns utveckling. Att 

identitetsutveckling, lärande och språk hör ihop stärks i Lgr 11 som belyser att barnen ska få 

möjligheter att läsa, skriva och samtala för att skapa tilltro till sin egen språkliga förmåga. 

Synen på sagan som en möjlighet till identitetsutveckling hos barn framkom inte i studiens 

resultat men är ett viktigt område att uppmärksamma då barn behöver få känna tilltro till sin 

egen förmåga för att utvecklas. 

 

Gemensamt för alla lärare som intervjuades i undersökningen var att alla ansåg att sagan har 

en betydelsefull roll i både förskolan och skolan samt att barn tycker om att arbeta med sagor, 

vilket även eleverna i studien lyfte fram genom att beskriva sagor som luftfyllt. Informanterna 

hade inga negativa synpunkter kring sagans roll i förskolan och skolan. Lärarna menade att 

arbete med sagor erbjuder möjlighet till språkutvecklande aktiviteter, däribland läs- och 

skrivutveckling. Skillnaden mellan elevers och lärares syn på sagor är enligt resultatet att 

eleverna ser sagans möjligheter att får ta del av en värld som bygger på fantasi, medan lärarna 

lyfter fram sagans struktur samt läs- och skrivutveckling. I intervjuerna med elever i årskurs 2 

framkom att sagan blir en del av eleverna när de skriver egna sagor och får ta del av sagans 

olika världar. Asplund Carlsson & Pramling (1995) beskriver att barnet tar in världen och att 

världen på så vis blir en del av barnet. Att världen kan bli en del av barnet i arbetet med sagor 

belystes av eleverna i vår undersökning. Eleverna berättade att genom det egna 

sagoskrivandet framträdde en känsla av att sagan blev verklig. Problemet med sagans innehåll 

är att innehållet till en viss grad speglar skrämmande varelser som inte alla barn uppskattar. 

Dock bör poängteras att det finns flera kategorier av sagor, vilket i sin tur innebär att inte alla 

sagor är lika skrämmande. 

5.2.2 Vilket syfte anger förskollärare och lärare för användning av sagor i verksamheten? 

I studiens resultat framkom ett antal skilda uppfattningar gällande syftet med sagoarbete i 

förskolans och skolans verksamhet. Även om många syften delades av förskollärare och lärare 

skilde sig deras tankar åt vid några tillfällen. Syftet med sagoarbete var i huvudsak att arbeta 

med barns språkutveckling, men vilket område inom språkutveckling som lärarna angav 

varierade mellan de båda verksamheterna. Den påtagliga skillnaden mellan förskolan och 
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skolan är att skolan är målstyrd, vilket innebär att eleverna har mål som skall uppnås i slutet 

av bestämda årskurser. Genom att eleverna ska lära sig att läsa och skriva i skolan blir målet 

för sagoarbetet mer inriktat mot läsförståelse och skrivutveckling, vilket framkommit i 

studiens resultat. Lärarna i undersökningen arbetade med läsförståelse och att eleverna skulle 

få träna sig i att skriva egna sagor, medan förskollärarna å andra sidan arbetade mer med 

upplevelse och synliggörande av det skrivna språket.  

 

I studien framgick att lärarna ville främja barns språkutveckling vid sagoarbetet, men även om 

huvudsyftet var språkmedvetenhet, läsförståelse och skrivutveckling så kan syftet för barnet 

bli något helt annat.  I intervjuerna med elever framgick bland annat att sagan var en annan 

värld som eleverna kunde komma i kontakt med genom läsning och det egna skrivandet. 

Eleverna ser andra sidor av sagan som lärarna inte ser. Även om eleverna beskriver några 

syften med sagor som överensstämmer med lärarnas beskrivning av syftet skiljer sig ändå 

deras tankar åt.  En skillnad kan vara att läraren ser syftet med sagor ur ett vuxenperspektiv 

medan barnen ser syftet ut ett barnperspektiv. Sagan har enligt Lindqvist (1992) berättats i 

olika syften genom tiderna och därmed finns inga garantier för att den upplevs lika av alla 

människor, vilket stödjer skillnader mellan lärares och elevers syn på syftet med sagoarbete i 

skolan. Då sagan har berättats i förhållande till olika syften genom tiderna innebär det att 

sagan inte enbart har ett syfte utan kan ha flera. Bosma skriver att huvudsyftet med sagor i 

klassrummet är att skapa ett lustfullt lärande kring sagan (Bosma I: Blatt, 1993), vilket 

framgick bland förskollärare och lärare i undersökningen. Ett lustfyllt lärande återkommer i 

både Lpfö 98 och i Lgr 11, vilket innebär att förskolan och skolan ska sträva mot ett lustfyllt 

lärande i sin verksamhet. Det som bör poängteras är att oavsett om huvudsyftet med sagor är 

att utveckla skrivförmågan eller ordförrådet hos barnen behöver förskolläraren och läraren 

hela tiden reflektera över sina egna insatser för att kunna utveckla sin verksamhet. (Uljens, 

1997) I arbetet med sagor i förhållande till läs- och skrivutveckling är det av vikt att läraren 

inte tappar det lustfyllda i undervisningen även om syftet är inriktat mot läs- och 

skrivutveckling. Genom att reflektera över valen som görs i verksamheten kan det lustfyllda 

lärandet ständigt finnas med i verksamheten. Då Lindö (1983) belyser att språkutvecklingen 

är beroende av intresse, behöver läraren ta med sig det lustfyllda som förskollärarna belyser i 

sin verksamhet till skolan. Genom att behålla det lustfylla lärandet från förskolan till skolan 

underlättas övergången mellan verksamheterna. 

 

I arbetet med sagor i förskolan och skolan framkom i studiens resultat att barnen skulle ges 

möjligheter att utveckla sin fantasi. När förskollärare och lärare använder sig av sagor i sin 

verksamhet får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi då många sagor har fantastiska inslag. 

I resultatet av studien framkommer att sagan kan förstärkas genom att utnyttja olika 

hjälpmedel för att skapa en läsupplevelse kring handlingen. Sagan kan skapa mystik och 

spänning, vilket under 1800-talet var det motiv som lockade konstnärer att söka sig till sagans 

värld (Eriksson & Lundfall, 2000) Att sagor utvecklar förmågan att kunna fantisera framkom 

även bland de intervjuade eleverna och var ett de angivna syftena med sagoarbete i skolan. 

Dock visar resultatet av undersökningen att lärarna lyfte fram språkutveckling som syftet med 

sagor, även om fyra lärare kopplade sagor till förmågan att kunna fantisera. Eleverna däremot, 
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var medvetna om fantasins betydelse i arbetet med sagor. Eftersom fantasin enligt Eriksson 

(1985) lär människor förstå livet, behöver barn få möjlighet att arbeta med fantasi och sagor. 

 

5.2.3 Hur beskriver lärare och förskollärare att de använder sig av sagor för att stimulera 

läs- och skrivutveckling? 

Fast (2007) beskriver två föreställningar om barns läs- och skrivinlärning. Den ena 

föreställningen som nämns är att skriftspråket synliggörs för barnet redan i tidig ålder och att 

kunskaper om läsning och skrivande inhämtas i samspelet med andra människor runtomkring. 

I vår studie framkom att sagorna synliggör det skrivna språket för barn som inte haft mycket 

kontakt med skiftspråket utanför förskolans eller skolans väggar. I resultatet framkom även att 

barn på förskolan lekskriver. Lekskrivandet består i början av obefintliga ord som sedan 

utvecklas till befintliga ord. Vad barnen lekskrev i förskolan framkom inte av studiens 

resultat. Det som däremot framkom var att lekskrivande stimulerar barns intresse för 

skiftspråket.  

 

Under intervjuerna framkom flera olika metoder som användes vid sagoarbetet i förskolan 

och skolan. Några metoder som nämndes var: bild, dramatisering, tonsättning, 

musikaluppsättning, läsning, skrivning och användande av leksaker. I ett exempel i resultatet 

får vi ta del av hur musik kan stimulera läs- och skrivutveckling hos elever. Då flera sagor är 

uppbyggda utifrån ett bestämt versmått kan sagans text kopplas till musik genom tonsättning 

av texten. När texten är tonsatt kan läraren tillsammans med barnen bearbeta sagans handling 

via sång. På så sätt visar läraren att texten har ett bestämt versmått. Musik var inte den metod 

som användes mest i sagoarbetet bland lärare men visar att läs- och skrivutveckling kan 

stimuleras via musik. Genom att koppla in musik blir lärandet lustfyllt och visar på att sagor 

kan sättas in i ett musikaliskt sammanhang. Dock kräver metoden vilja, kunskap och 

engagemang från läraren sida då metoden kräver planering både av versmåtten samt att sagan 

berättas flera gånger. Genom att sagan berättas flera gånger väcks ett intresse för sagor i 

allmänhet och språket blir mer än bara ord, den får en mening. Bosma menar att genom att 

läsa sagor flera gånger skapas ett naturligt flyt i språket och bygger upp ett livslångt intresse 

för sagor. (Bosma I: Blatt, 1993) 

 

Merparten av de intervjuade lärarna berättade att barnen ritade och målade bilder till både sina 

egna sagor och sagor som lästes högt i förskolan och skolan. Då bilder målas till sagor 

bearbetas innehållet praktiskt och barnen får arbeta med att skapa en visuell sida av sina egna 

sagor. En sagas text kan tolkas olika då vi alla är olika individer, samma text kan få olika 

betydelser och bilden blir ett komplement till texten. Även om huvudsyftet med sagoarbetet i 

studien inte var att skapa bilder framkom ändå att bilden var ett betydelsefullt inslag i 

sagoarbetet. Alla informanter använde sig av bild som material eller metod för att bearbeta 

eller förstärka sagans innehåll. 

 

Bland de intervjuade lärarna framkom två arbetssätt som kunde underlätta elevernas inledande 

sagoskrivning, nämligen att barnen får en bestämd inledning att utgå ifrån eller att barnen får 

ett papper med rutor som visat sagans olika delar med en början, en mitt och ett slut. Till 
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rutorna skriver eleverna en text och målar sedan en bild till varje del. Det första exemplet med 

att låta eleverna utgå ifrån samma inledning till sina sagor skapar en gemensam grund för 

eleverna och kan hjälpa elever som har svårt att komma igång med skrivandet. Det som bör 

poängteras är att även om sagan har en bestämd början är det upp till eleverna själva att skriva 

en handling och ett slut på sagan. I andra exemplet används ett papper som är indelat i tre 

delar, vilket markerar sagans struktur. Sagoskrivandet i exempel två byggs upp lite i taget och 

skapar grundstrukturen till fortsatt skrivande av sagor. I och med att sagan har en fast struktur 

och att tretalet är framträdande (Borén, Gunilla I: Lindqvist, 1992) blir sagans struktur något 

som barnen känner igen. När eleverna skriver egna sagor tränas deras fantasi och 

skrivförmåga. Eleverna i studien beskrev att de hade lärt sig att skriva bättre och utvecklat sin 

handstil i arbetet med sagor. Vidare berättade eleverna att de även utvecklat sin fantasi. Att 

eleverna får möjlighet att skriva egna sagor bidrar till att varje elev får skriva en saga utifrån 

sina egna intressen även om strukturen för en saga ska följas. När läraren låter eleverna 

skrivna utifrån sina egna intressen stimuleras läs- och skrivutvecklingen då skrivandet blir 

mer meningsfullt för barnen. Problemet med att skriva egna sagor är att inte alla elever har 

samma tilltro till sina egen förmåga. Elever som har dåligt självförtroende kan behöva hjälp 

att inleda sitt skrivande för att sedan själv kunna fantisera fram en handling till sin saga.  

 

I Lgr 11 står det att eleverna ska få ta del av ”Berättande texters budskap, uppbyggnad och 

innehåll” (Lgr 11: 223), vilket visade sig bland lärare och elever i studien. Eleverna hade 

greppat sagans uppbyggnad och lärarna arbetade med både innehåll, språk och struktur i 

sagorna. Intervjuade lärare beskrev att eleverna ofta fick skriva egna sagor i skolan, vilket kan 

kopplas ihop med Vygotskiljs (1926) resonemang kring att eleven lär av sina egna 

erfarenheter. Läraren visar eleverna hur sagoskrivandet kan se ut och därefter lär sig eleven 

genom att själv skriva sina egna sagor och berättelser. Lärandet ligger i detta fall inte enbart 

hos läraren utan eleverna själva. En skillnad uppstår mellan elevers och lärares ansvar i läs- 

och skrivinlärningen, nämligen att läraren ansvarar för att stimulera läs- och 

skrivutvecklingen medan eleven är mottagare av metoder som används för att stimulera läs- 

och skrivutveckling. Eleven lär genom sina egna erfarenheter men behöver ändå få tillgång 

till verktyg för att kunna använda erfarenheterna i skolarbetet.  

5.2.4 Sammanfattande slutsatser 

Sagan är betydelsefull och intresserar många barn. Inställningen till sagan i skolan och utanför 

skolan har varierat genom tiderna, dock uppvisar lärarna och eleverna i vår studie en positiv 

inställning till sagor i förskolan och skolan. Sagan har ett värde som tas tillvara på olika sätt 

av lärare och elever. Att sagan dessutom är en genre som uppskattas av informanterna 

framkommer i studiens resultat och är en av likheterna mellan båda verksamheterna. De 

slutsatser som kan dras utifrån studiens omfång är att sagan har en roll i förskolan och skolan. 

Vilka rollerna är skiljer sig från informant till informant. 

 

De intervjuade förskollärarna och lärarna delade flera åsikter kring sagans roll i förskolan och 

skolan. Bland annat användes sagan i syfte att arbeta med barns språkutveckling och 

utveckling av fantasi. Skillnader som synliggörs i resultatet av studien är att förskollärarna 

arbetar med att sagan ska vara en upplevelse för barn på förskolan, medan lärarna vill arbeta 

mer med sagans struktur. Sagan kan även ha flera olika syften beroende på i vilket 
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sammanhang den används och behöver inte upplevas lika av alla barn. Högläsningens 

betydelse belystes av både förskollärare och lärare genom att högläsningen både synliggör det 

skrivna språket och ger alla elever en möjlighet att få komma i kontakt med gamla sagor. 

 

Läs- och skrivutveckling stimulerades enligt intervjudeltagarna via musik, sagoskrivning, 

högläsning och med bild som ett hjälpmedel. Bild användas av alla lärare och förskollärare i 

studien bland annat genom att barnen fick måla bilder till sagorna eller använda bilder som 

inspiration till det egna skrivandet. 

 

Huruvida lärare och förskollärare poängterar att det finns skillnader mellan en saga och en 

berättelse framgick inte av studiens resultat. Eleverna däremot redogjorde för skillnader 

mellan sagan och skönlitteratur samt sagans struktur med en början, en handling och ett slut. 

Genom att eleverna har en början, en handling och ett slut i sina sagor har eleverna fått ta del 

av en struktur som kan användas i skrivandet av fler berättande texter. 

 

Studien gav många intressanta resultat och resonemang. Inför framtida forskning skulle det 

vara intressant att få tal del av information kring hur mycket lärare skiljer på en saga och en 

berättelse i sin verksamhet. Eftersom denna studie är begränsad till tio lärare samt tolv elever 

och deras syn på sagans roll i förskolan och skolan, gav inte resultatet någon större 

information om huruvida sagor och berättelser skiljs åt i skolan. Vidare skulle det vara 

intressant att observera lektioner eller aktiviteter med sagoskrivning för att se hur eleverna 

och lärarna tillämpar sagans struktur i skrivandet. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Pedagogens bakgrund 

 Utbildning - när, var, hur 

 Antal år inom yrket 

 Val av yrke - varför pedagogen valde att bli lärare  

 Val av område - förskolan, lågstadiet, mellanstadiet 

 Användning av läromedel – reflektion och motivation 

 Syn på läs- och skrivinlärning – viktiga aspekter att ta hänsyn till 

 Läsningens och skrivandets roll för varandra – hur de hör ihop/ inte hör ihop 

Sagor 

 Pedagogens egen syn på sagor - barndomsminnen, erfarenheter, sagans 

möjligheter 

 Inställning till sagor i skolan 

 Genusperspektiv 

 Folksaga, konstsaga, fesaga - historia, struktur, uppfattningar 

 Paralleller mellan sagor, berättande texter och olika medier 

 Sagan i ett socialt- och enskilt sammanhang 

 Lärandeteorier 

 Personliga reflektioner om sagan som ett pedagogiskt verktyg 

Metoder 

 Läsning - högläsning, tyst läsning 

 Förståelse – budskap, detaljer, sammanfattning 

 Skrivning -fritt, bestämt 

 Avkodning 

 Estetisk verksamhet – musik, drama, bild 

 Barnens intresse och förkunskaper 

 Tankar och syfte bakom metoder 

 Exempel på läromedel 
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Bilaga 2: Intervju elever 

 

1. Vad är en saga för dig? 

2. Vad är det som gör att det blir en saga? 

3. Hur arbetar ni med sagor i skolan?  

4. Vilka saker brukar ni göra när ni arbetar med sagor? 

5. Hur ofta arbetar ni med sagor? 

6. Berätta lite om dina åsikter av högläsning i klassrummet. 

7. Vilket/vilka arbetssätt tycker du är roligast att arbeta med sagor på? 

8.  Varför? 

9. Hur tycker du det är att arbeta med sagor i skolan? 

10. Varför tror du att ni arbetar med sagor? 

11. Kan du nämna något som du lärt dig av att arbeta med sagor? 
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Bilaga 3: Brev till föräldrar 

 

Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar på lärarprogrammet på Umeå Universitet. Vi 
arbetar just nu med vårt examensarbete. Vi kommer att genomföra observationer 
i din dotters/sons klass och eventuellt samtala med några av eleverna. Vi 
kommer att titta på hur sagor används i undervisningen och hur era barn jobbar 
med detta. Resultaten från vår studie kommer enbart att redovisas i vårt 
examensarbete och alla elever och lärare kommer att vara anonyma. Vi ber er att 
svara omgående om det är okej för er eller om ni inte vill att ert barn deltar i vår 
undersökning. Ert barn kan lämna svaret till sin lärare. 
M.v.h Johanna och Jennie 
 
Johanna Fröjd  johanna_estet@hotmail.com 
Jennie Andersson  jennini_e@hotmail.com



 

 


