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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att ta reda på mer om hur pedagoger i förskolan kan arbeta med sagor 

som ett verktyg i värdegrundsarbetet. En mycket viktig del i barns uppfostran är just att 

barnen får lära sig vilka grundläggande värderingar som finns i vårt samhälle. I förskolan 

finns läroplanen att utgå från och värdegrundsfrågor om hur vi som människor bör vara mot 

varandra är centrala i förskolans verksamhet. Det empiriska materialet till den här studien är 

insamlat med hjälp av tre intervjuer och tre observationer på en förskola. Informanterna 

uttrycker att arbetet med sagor är väldigt roligt samtidigt som det finns mycket för barnen att 

lära av sagor. Sagor har ofta ett tydligt budskap som behandlar olika moraliska frågor. Genom 

att barnen får möta olika karaktärer med olika karaktärsdrag får de träna sig i hur de kan 

bemöta olika människor. Att barn är väldigt empatiska och har en stark vilja att hjälpa är 

något som framkommer i såväl intervjuer som observationer. Resultatet visar vidare att det 

finns mycket som är positivt med att arbeta med sagor och värdegrund. Det finns också en del 

utmaningar som till exempel att anpassa nivån på sagoupplevelserna efter de olika barn som 

finns i barngruppen.   
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 Inledning 

- ”Är du en riktig björn”? 

Frågan är ställd av en femårig pojke som var med i en aktivitet om hållbar utveckling som vi 

hade i kursen Lärande, lek och utveckling i förskolan II under höstterminen 2013. I min grupp 

var vi tre studenter som klädde ut oss till djur för att barnen på ett lekfullt sätt skulle få 

fundera kring skräp som de hittade i skogen. Jag var utklädd med en lurvig väst, öron och en 

svans men i pojkens ögon var det uppenbart svårt att avgöra om jag var en riktig björn eller en 

människa. Det här är bara ett av många exempel på barns fantasi- och inlevelseförmåga som 

jag mött under utbildningen. På den förskola där jag brukar vikariera har jag fått se exempel 

på hur det går att jobba med sagor och stimulera barnens lärande på många olika sätt. Jag har 

särskilt fastnat för hur sagor kan fungera som ett verktyg i värdegrundsarbetet i förskolan. 

Enligt min erfarenhet har barn ofta nära tillgång till sin fantasi och att få möta sagofigurer 

som förmedlar olika värden kan möjligen underlätta för barnen att ta till sig budskapet.  

 

Det är viktigt att tidigt i livet lära sig att samspela med andra (Öhman, 2003). Barn i 

förskoleåldern behöver därför träna sig i att bemöta varandra med respekt och visa hänsyn för 

att kunna bygga upp sina kamratrelationer. Författaren menar vidare att förmågan att kunna 

känna empati och förstå den andre är något som är olika lätt för olika människor. För vissa 

barn kan det vara svårt att sätta sig in i den andres känslor och de kan behöva hjälp av en 

vuxen för att lära sig att känna igen olika uttryck (a.a). 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas att konkreta upplevelser underlättar för 

att barnen ska kunna förstå etiska värden. Där kan vi också läsa att vuxna är viktiga förebilder 

för att barnen ska få en god förståelse för hur vi bör vara, samt vilka rättigheter och 

skyldigheter vi har.   

 
”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och 

hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas 

fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta 

upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.” 

(Skolverket, 2010 s.4) 

 

I det här sammanhanget anser jag att sagor som barn får möta under olika former, skulle 

kunna vara en konkret upplevelse som underlättar barnens lärande. I sagans värld är allt 

möjligt, en enkel utklädnad kan förvandla en människa till en björn. Några pinnar i skogen 

kan med hjälp av fantasin förvandlas till ett hus där en av de tre små grisarna bor. Vad händer 

om en kanin kommer och vill vara med och leka med de tre små grisarna? Sådana här frågor 

som kan ställas utifrån sagor och sagoberättande, kan leda till diskussioner om hur vi 

människor bör vara mot varandra. Med dessa utgångspunkter har jag valt att undersöka hur de 

på en viss förskola strävar efter att arbeta med sagor på ett fördjupat sätt.  
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och försöka förstå hur pedagoger på en förskola 

arbetar med sagor och värdegrund samt att se hur barn uttrycker sina upplevelser kring sagor.   

 

Forskningsfrågor 

På vilka sätt kan sagor användas som ett verktyg i värdegrundsarbetet? 

På vilka sätt kan barn uttrycka sig kring sina upplevelser av sagor och värdegrund? 
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Litteraturgenomgång 

Teoretisk utgångspunkt 

I Öhman (2006) kan vi läsa om Vygotskijs teorier om lärande. Vygotskijs teorier bygger på 

ett sociokulturellt perspektiv och det innebär att barnens utveckling är starkt relaterad till dess 

omgivning. Barn lär i samspel med andra, barnens egna intressen och erfarenheter behandlas i 

Vygotskijs teorier med stor respekt. Författaren beskriver vidare hur barn som finns i ett 

utvecklingsområde kan ta steget till nästa genom att samspela med andra. Pedagogens roll blir 

att fungera som en byggnadsställning och hjälpa barnets utveckling framåt genom att stötta 

när det behövs. Barnen ska enligt det sociokulturella perspektivet få möta utmanande 

aktiviteter för att lärandet ska uppfattas som meningsfullt.  

 

Etik och värdegrund 

I Johansson (2001) förklaras att värdefrågor tycks vara ett viktigt område internationellt. 

Redan 1948 antogs FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och 1989 kom FN:s konvention 

om barnets rättigheter. Detta visar på att det finns en politisk vilja internationellt att värna 

vissa värden, däribland de etiska. Vi människor kan som författaren beskriver inte leva 

avskilda från varandra utan vi ställs hela tiden inför olika situationer som kräver att vi 

förhåller oss till andra. Etik är som Johansson (2001) betonar i högsta grad en aktuell fråga i 

vårt samhälle och övergripande kan ordet etik sägas stå för hur vi tar hänsyn till andra och oss 

själva. Traditionen att i förskolan lära barn att visa respekt och ta hänsyn till andra är stark 

och de etiska frågorna i förskolan handlar ytterst om framtidens medborgare och vilken 

människosyn vi vill att de ska ha (a.a). 

 

Begreppet värdegrund kan enligt Johansson (2001) sägas vara en sammanfattning av den 

etiska grund som skola, fritidshem och förskola bygger på. För barn i förskolan är förmågan 

att samspela med andra mycket viktig att utveckla. Pedagogens roll blir att vara en 

medupptäckare som tillsammans med barnen upptäcker och problematiserar värdefrågor. 

Vardagens etiska dilemman blir synliga för barnen genom att pedagogen är aktiv i dessa 

situationer. Både barnen och de vuxna har erfarenheter med sig om hur vi bör vara mot 

varandra. Sedan skapas ramarna för den enskilda barngruppen med stöd av de egna 

erfarenheterna, samt av samhällets och läroplanens intentioner (a.a). Thornberg (2008) anser 

att värdegrund är ett svårtolkat ord och tycker istället att ordet värdepedagogik borde 

användas för att beskriva arbetet med värden i skolan. I Thornberg (2008) beskrivs att det 

finns tre olika synsätt på värdepedagogik i den svenska skolan. Det första synsättet förordar 

att det är lärarna som ska undervisa och lära barnen etik och moral. För att uppnå detta kan 

läraren använda sig av straff och belöningar med målet att skapa goda samhällsmedborgare. I 

det andra synsättet är barnen aktiva och genom att samspela med varandra skapar de regler för 

vad som är god moral. Barnen är delaktiga i beslut om vad som ska gälla för gruppen. Det 

tredje synsättet är kritiskt och ifrågasätter moraliskt inflytande i skolan när det kommer till 

dold läroplan med oskrivna regler och disciplin (a.a). 

 

Johansson (2001) skriver om hur vi på olika sätt kommunicerar med andra. Det talade språket 

är naturligtvis centralt, men språk innebär också mer än det talade ordet. Ansiktsuttryck, 

gester och tonfall förstärker den andres uttryck och hjälper oss att förstå varandra. När barn 

hamnar i olika etiska problem eller situationer, finns goda möjligheter för upptäckter och 

lärande. Barnen har möjlighet att träna sig i respekten för andras väl genom att konfronteras 

med sina rättigheter och önskningar. Vygotskij (1995) understryker hur sagor kan tydliggöra 

ett förhållande eller budskap som oftast inte går att uttrycka med ord i ett vanligt samtal. 

Sagan har ofta ett rikt emotionellt och bildligt språk som kan vara mycket talande. 
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Sagors ursprung och form 

Folksagan har funnits länge och har månghundraåriga traditioner, skriver Öhman (2003).  

Vidare beskriver författaren att sagor inte ska läsas utan berättas och ofta gestaltar sagorna 

existentiella teman som vi alla berörs av. Sagan skapas i samspelet mellan berättare och 

lyssnare och berättaren anpassar sin berättelse allt efter lyssnarens intresse. Sagor är också 

som Asplund Carlsson, Klerfelt & Pramling (1993) nämner uppbyggda på ett speciellt sätt. 

Först presenteras huvudpersonen och möjligen miljön och tiden, men ofta kan dessa vara 

ganska diffusa och allmänna. Sedan förekommer många upprepningar både av egenskaper 

och av händelser. Det är ofta lätt att sympatisera med huvudpersonen och det finns vanligtvis 

endast ett fåtal personer med i handlingen. Sagor brukar ha ett tydligt budskap som blir 

synligt i slutet av sagan. Den som exempelvis blivit orättvist behandlad får sin upprättelse, 

sagan kan också förmedla lärdomar om hur vi bör vara.  

 

Sagor i förskolan 

Granberg (1996) berättar att sagor i förskolan ofta ses som ett naturligt inslag i den dagliga 

verksamheten. Sagostunden beskrivs som ett medel för att lugna barngruppen och för att 

samla barnen. Barn sövs medan de lyssnar till sagor och ofta blir sagostunden passiv för 

barnen där en pedagog är sändare och barnen mottagare, barnen förväntas då inte vara aktiva. 

Sagostunder kan däremot som Granberg (1996) skriver se helt annorlunda ut om de prioriteras 

och ges ett större värde.  Först och främst bör sagostunden vara underhållande eftersom barn 

lär genom lek och när något är lustfyllt och roligt. I sagostunden tränas barnen bland annat i 

att koncentrera sig, känna empati och utveckla sitt språk. Dessutom kan sagostunden fungera 

gruppstärkande. Barn som har stor erfarenhet av att lyssna till sagor har en mer utvecklad 

fantasi. De är även bättre på att föreställa sig samt visa medkänsla och empati än andra barn. 

Sagor hjälper barnen att förstå och bearbeta olika upplevelser och känslor, sagorna kan också 

underlätta för barnen att förstå rätt och fel i olika situationer. Det är också som Arnesson 

Eriksson (2009) skriver mycket som kan bli tokroligt i sagans värld och utvärderingar som de 

gjort på hennes förskola har tydligt visat att barnen har roligt, lär sig och utvecklas tack vare 

sagoarbetet. Sagan finns med i vardagen och blir en röd tråd i hela verksamheten (a.a). 

 

Att lyssna till sagor är ofta lustfyllt och lite magiskt hävdar Lundin Rossövik (2002).  För 

många skapas en lust att delta aktivt, att skapa, samt samtala och fundera kring det som 

händer i sagan. Alla barn är olika och lär på olika sätt, därför kan sagoarbetet vara en positiv 

del i lärandet i och med att det innehåller så många uttrycksformer. Genom att göra medvetna 

val av sagor går det enligt Lundin Rossövik (2002) utmärkt att arbeta med värdegrunden med 

hjälp av sagor. Genom att välja en saga som frammanar empati för till exempel en svag eller 

olycklig karaktär i sagan kan barnen också bli mer empatiska i sin vardag. Barnen får en 

förståelse för allas lika värde och en större vilja att hjälpa andra. I reflektion och samtal i 

barngruppen får barnen också träna sig i att lyssna på varandra och inse att de kan tycka olika. 

Lundin Rossövik (2002) ger också flera exempel på hur barn i fantasin och leken kunnat 

bearbeta upplevelser och känslor. Öhman (2003) hävdar att barn under sin uppväxt behöver 

stå ut med en del prövningar och klara av dessa för att växa upp. Folksagan förmedlar att det 

kan finnas storhet inuti någon som är liten, bara man vågar möta de svårigheter som kommer 

och lita på sin inre förmåga så klarar man det.  

 

Empati  

Den empatiska processen börjar som Öhman (2003) beskriver det med att du tar emot den 

andres signaler som känslotillstånd eller stämningsläge. För att kunna göra det krävs en 

känslomässig förmåga; du försöker identifiera vilken känsla som uttrycks av den andre. Sedan 
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behövs en kognitiv förmåga för att kunna tolka den andre utifrån tidigare kunskap och 

erfarenheter. Detta ställer stora krav på kognitiv och känslomässig kompetens men är en 

förutsättning för att kunna hantera konflikter på ett bra sätt. I konflikter är det viktigt att 

kunna förstå både sina egna och den andres reaktioner och känslor.  

 
”Empatisk förmåga är att kunna leva sig in i en annans situation och förstå hur denne andre har det” 

(Öhman, 2003 s.9)  

 

Sagoberättande ger enligt Öhman (2003) rika möjligheter i arbetet med att stärka barns 

empatiska förmåga. Genom inlevelse i olika rollkaraktärer får barnen möjlighet att känna igen 

sig själva och andra i det som händer. De får också möjlighet att bearbeta och utveckla sitt 

känsloregister. Barnen har ofta lätt för att identifiera sig med huvudpersonen i en saga. I 

Lindö (2005) kan vi läsa att sagans terapeutiska funktion är viktig för alla barn. Barnen får 

genom sagan möjlighet att bearbeta upplevelser samt reflektera över sig själva och de egna 

livsfrågorna. När barn lyssnar till sagor får de tillfälle att leva sig in i och känna sympati med 

sagans figurer. Det leder till att de börjar utveckla förståelse för upplevelser och känslor hos 

sig själv och andra. Lindö (1986) betonar att det är givande att välja ett sagotema som speglar 

ett aktuellt problem i barngruppen.  

 
”Sagorna talar om hur vi skall förhålla oss till varandra, till allt levande och till oss själva. Hur vi 

förhåller oss, är en av de stora nyckelfrågorna i våra liv. Om vi kan leva tillsammans i harmoni och 

balans eller om vi är i konflikter av olika slag.” (Lindö, 2005 s.33) 
 

Fantasi och lek 

Lundin Rossövik (2002) beskriver i sin bok att hos barn ligger ofta fantasi och lek väldigt 

nära varandra, därför kan barn ibland berätta väldigt målande om något som sedan inte visar 

sig stämma. Barns fantasi kan också skrämma. Ett exempel kan vara när vuxna berättar en 

saga eller agerar i en saga och barnen tror att häxan är en riktig häxa, då är det viktigt att 

hjälpa barnen att bearbeta sina upplevelser. Det hjälper oftast inte att säga att häxan inte är på 

riktigt utan då kan det vara bättre att barnen får uppleva att häxan är snäll förklarar Lundin 

Rossövik (2002). Arnesson Eriksson (2009) reflekterar också kring barns fantasi och om det 

är rätt att lura eller i värsta fall skrämma barn med sagofigurer som blir alltför verkliga. I den 

barngrupp där hon arbetat har de varit noga med att anpassa innehållet efter den barngrupp de 

har. I Öhman (2003) kan vi läsa om hur barn bearbetar och reflekterar genom att leka. I 

barnens sociala fantasilek har de möjlighet att leva sig in i andras situation genom att ta olika 

roller. När barn leker utvecklar de sin förståelse för sin egen inre värld men också för sin 

omvärld, leken är en mycket viktigt del i barns empatiska utveckling.  

 

Sagor och problemlösning 

Barn kan ha svårt att prata om och finna lösningar när de är mitt uppe i en konflikt, däremot 

så vet de flesta i grunden hur man är en bra kompis skriver Arnesson Eriksson (2009). Hon 

beskriver i sin bok hur de på hennes förskola kan använda sig av sagofigurer i samband med 

konfliktlösning. Bland annat beskrivs hur handdockor kan vara ett sätt att jobba med 

sagofigurer och problemlösning. Handdockan spelar huvudrollen men barnen är med och 

hjälper till att finna möjliga lösningar i den påhittade konflikten. Det ligger enligt författaren 

ett stort värde i att det är barnen som får vara de som kan och vet. Den vuxnes roll är dock 

viktig för att stötta barnen i deras empatiska utveckling betonar Öhman (2003). När ett barn 

får hjälp att hantera sin ilska får det en ökad självkännedom och därmed utvecklas också 

barnets empatiska kompetens. Barn behöver hjälp med att sätta sig in andras situation och få 

fundera över hur det känns för den andre när jag agerar på ett visst sätt. En utmaning för 

pedagoger är att fundera kring hur olikheter bemöts och bekräftas (a.a). 
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I tidningen Förskolan nummer 6 2014 kan vi läsa tre artiklar som handlar om hur det på olika 

sätt går att arbeta med olika berättelser och påhittade figurer för att väcka barnens intresse och 

upptäckarlust. Nöjd (2014a) beskriver ett arbetssätt som heter äventyrspedagogik. 

Pedagogiken bygger på samarbetsbaserat lärande. I artikeln kan vi också läsa att forskare 

kommit fram till att vi lär oss bättre när vi får använda alla sinnen och hela kroppen. 

Pedagogerna arrangerar ett äventyr där det ofta ingår flera karaktärer som exempelvis hjältar, 

troll eller andra påhittade figurer. Barnen får hjälpa till i äventyret och blir då hjältar och det 

goda segrar alltid över det onda, men de onda kan också omvandlas och bli goda. Det är 

viktigt att vara uppmärksam på barnens reaktioner för att försäkra sig om att de inte blir 

skrämda. Att barnen blir lite rädda behöver däremot inte vara negativt utan kan istället leda 

till att de övervinner sina rädslor och får en stärkt självkänsla (a.a). 

 

I den andra artikeln beskrivs att varje sagoäventyr har ett pedagogiskt syfte med värdegrunden 

i fokus (Orre, 2014). Barnen får träna sig i att samarbeta och hjälpas åt, men utöver 

värdegrunden går det även att väva in många andra delar från läroplanen. Den tredje artikeln 

tar upp hur en förskola arbetar med storylines för att barnens ska få träna sin förmåga till 

problemlösning (Nöjd, 2014b). Varje storyline inleds med att barnen får möta en karaktär som 

har ett problem som hen behöver hjälp att lösa. Barnen får i uppdrag att hjälpa till och lösa 

problemet. Storylines har alltid en tydlig början och ett tydligt slut och brukar vara ungefär 

sex veckor lång. Barnens åsikter och idéer påverkar det som händer men pedagogerna har 

ändå en plan som de följer. Vilket ämne som tas upp beror på vilka behov som finns i gruppen 

och vad som behöver fokuseras lite extra kring. Det som händer dokumenteras för att de som 

inte varit med ska kunna hänga med i händelseförloppet, samt för att de ska kunna reflektera i 

gruppen efteråt.  

 

Metod 
Empirin i den här studien är insamlad med hjälp av intervjuer med tre förskollärare samt tre 

observationer i barngrupp.   

 

Datainsamlingsmetod   

Denna studie bygger på kvalitativ metod med både intervjuer och observationer. Valet av 

metod grundar sig i att jag ville få en djupare insikt i några förskollärares synpunkter och 

erfarenheter kring sagor och värdegrund. I observationerna fanns en förhoppning om att jag 

som observatör skulle få se konkreta exempel på hur barn kan uttrycka sig kring sina 

sagoupplevelser. Intervjuer kan som Johansson och Svedner (2010) skriver vara strukturerade 

med helt och hållet förutbestämda frågor, eller kvalitativa med friare formulerade frågor. Den 

kvalitativa intervjun innehåller frågeområden men intervjuaren är följsam för de svar som 

respondenten ger och följer upp med lämpliga följdfrågor. Något som är viktigt att tänka på är 

att låta informanten tala klart och låta eventuell tystnad uppstå för att den intervjuade ska få 

möjlighet att tänka lite längre. Det brukar komma naturligt om intervjuaren för anteckningar 

och behöver tid att skriva klart. Det den intervjuade säger kan bekräftas genom att den som 

intervjuar upprepar eller frågar upp att denne förstått den intervjuade rätt (a.a). 

Observationer är enligt Dimenäs (2012) en bra metod för att hitta kopplingar mellan teori och 

praktik. Förmågan att kunna observera är en viktig del i lärares vardag, genom observationer 

går det att upptäcka nya sätt att se på barns lärande och utveckling. Målet med observationer 

är att se och försöka förstå vad som händer. Observationerna behöver analyseras, tolkas och 

kopplas till aktuell forskning. Observationer kan se ut på olika sätt, det vanligaste sättet att 
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dokumentera observationer är enligt Dimenäs (2012) att skriva löpande protokoll som 

beskriver det som forskaren ser.  

Studiens empiri har samlats in med hjälp av intervjuer och observationer. Intervjuerna har 

inslag av både strukturerad och kvalitativ intervju. Frågorna var till stor del förutbestämda 

men jag ställde också följdfrågor utifrån de svar jag fick, detta gjorde jag för att få så 

uttömmande svar som möjligt. Frågorna var uppdelade i tre delar (Se bilaga tre) den första 

delen gav information om förskolan, pedagogerna och barnen. Den andra delen utgick från 

min första forskningsfråga som handlar om hur sagor kan vara ett verktyg i 

värdegrundsarbetet i förskolan. Den tredje och sista delen av frågor utgick från min andra 

forskningsfråga som handlar om hur barn kan uttrycka sig kring sina upplevelser av sagor och 

värdegrund.  

Under observationerna förde jag anteckningar och spelade till viss del in ljud. Jag hade inte 

något färdigt observationsschema utan försökte fånga upp intressanta kommentarer från 

barnen. Valet att inte ha ett färdigt observationsschema gjordes för att jag inte ville bli styrd 

eller begränsad utan mer kunna fånga upp vad som hände vid de enskilda 

observationstillfällena. Något som också observerades var barnens kroppsspråk och vilka 

reaktioner som de visade i olika skeenden. Under observationerna noterades också hur 

förskollärarna agerade och bemötte barnen, men störst fokus fanns på barnens reaktioner och 

uttryck.  

Urval 

Studien är gjord på en förskola i ett mindre samhälle ett par mil utanför en medelstor stad i 

norra Sverige. Den studerade förskolan består av fyra avdelningar där tre avdelningar har barn 

som är mellan ett och fyra år och en avdelning har barn som är fem år. Det finns ungefär 17 

barn och tre till fyra pedagoger på varje avdelning. Förskolan har övervägande antal utbildade 

förskollärare bland sina pedagoger och i studien har enbart förskollärare intervjuats. 

Anledningen till att denna förskola valdes var att jag visste att pedagogerna arbetar med sagor 

och värdegrund i sin dagliga verksamhet. Jag ville veta mer om pedagogernas synpunkter och 

erfarenheter av sagoarbete, syftet var däremot inte att göra jämförelser mellan olika 

avdelningar eller förskolor. Det var utifrån studiens begränsade tid också en fördel att kunna 

välja en förskola där jag hade en viss insikt i verksamheten då det troligtvis underlättade 

kontakten med både barn och pedagoger. Studien innefattar intervjuer med tre förskollärare 

samt två observationer på en ett- till fyraårs avdelning samt en observation där hela förskolan 

deltog (cirka 60 barn). Informanterna hade liknande svar på många frågor därför framgår det 

inte alltid i löpande text vem som sagt vad, däremot förstärker citaten de enskilda 

informanternas svar. I resultatdelen samt i analys/diskussionsdelen har jag valt att använda 

ordet pedagoger som ett samlingsord för både barnskötare och förskollärare. Att använda sig 

av ordet pedagog är något som också Eriksson (2014) gör i sin avhandling. Här kommer en 

närmare beskrivning av de intervjuade förskollärarna som fått fiktiva namn för att vara 

anonyma. 

Kerstin är utbildad förskollärare och har arbetat som förskollärare i 15 år varav de senaste 10 

åren är på den undersökta förskolan.  

Lisa är utbildad förskollärare samt grundskollärare. Hon har arbetat 4,5 år på denna förskola 

varav 1,5 år som förskollärare.  
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Anna är utbildad förskollärare samt grundskole- och gymnasielärare. Hon har arbetat 2 år i 

skolan och 3 år som förskollärare. Större delen av de tre åren i förskolan har hon varit på den 

undersökta förskolan.  

Procedur 

Innan intervjutillfället skickades ett informationsbrev till informanterna och barnens föräldrar, 

se bilaga ett och två. I breven beskrevs vad studien skulle handla om och vilka etiska 

principer som tagits hänsyn till. Det empiriska materialet samlades in under en vecka genom 

att jag först genomförde tre individuella intervjuer med tre förskollärare och senare också 

genomförde tre observationer. Innan intervjun startade informerades informanterna om hur 

lång tid intervjun skulle ta och under intervjun förde jag anteckningar samt spelade in ljud på 

Ipaden. Jag försökte att lyssna mer än vad jag själv pratade under intervjun. Genom att jag 

antecknade gavs utrymme för tystnad och vi hann båda fundera kring det vi samtalade om. 

Intervjuerna kändes väldigt avslappnad, vi satt ostörda mitt emot varandra vid ett bord i ett 

samtalsrum. Att jag känner de intervjuade pedagogerna sedan tidigare bidrog troligtvis till att 

samtalet kändes avslappnat men ändå seriöst. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter.  

Den första observationen genomfördes ute i skogen i en barngrupp med tolv barn och tre 

pedagoger. I aktiviteten fick barnen möta haren, grisen och kon som var gestaltade som 

handdockor på pedagogernas händer. Den andra observationen ägde rum inomhus under en 

läsvila där sex barn fick lyssna till en sagolåda som handlade om Rödluvan och Vargen. Den 

sista observationen genomfördes i förskolans rörelserum under en rörelseaktivitet där hela 

förskolan deltog. Under observationerna försökte jag hålla mig lite i bakgrunden och föra 

anteckningar, de flesta av barnen känner mig och de verkade inte reagera nämnvärt på att jag 

fanns med i gruppen. Samtliga observationer varade mellan 15-20 minuter.  

Databearbetning 

Efter varje intervju- och observationstillfälle transkriberades materialet. Jag renskrev 

anteckningarna och lyssnade igenom intervjun flera gånger för att säkerställa att det jag 

skrivit hade uppfattats på rätt sätt. Efter hand har resultatdelen bearbetats och resultaten har 

grupperats efter intervjusvarens innehåll för att bli mer lättöverskådliga. Från observationerna 

har jag valt att ta med ett urval av barnens kommentarer och försökt beskriva det som hände. I 

resultatdelen har jag valt att varva svaren från informanterna med de resultat som framkommit 

under observationerna. Genom att göra på det här sättet upplever jag att 

observationsresultaten förstärker det som informanterna sagt under intervjuerna.  

Etiska frågor 

När jag genomförde mina intervjuer och observationer tog jag hänsyn till de etiska principer 

som beskrivs i Johansson & Svedner (2010) och som alla forskare behöver ta hänsyn till. Jag 

informerade pedagogerna samt barnens föräldrar om syftet med undersökningen, samt att 

deltagandet var frivilligt. Pedagogerna kunde själva avbryta om de inte ville svara på någon 

fråga. Föräldrarna fick möjlighet att själva bestämma om deras barn fick bli observerade. De 

pedagoger jag intervjuade samt föräldrarna till de barn jag observerade blev också 

informerade om att deltagarna i studien är anonyma och att det empiriska materialet behandlas 

på ett konfidentiellt sätt. Jag berättade också att informationen enbart skulle användas till 

denna rapport. 

Resultat 
Här presenteras informanternas svar grupperade under ett antal olika rubriker. Resultaten från 

observationerna finns med under vissa av rubrikerna för att förstärka och ge exempel på det 

informanterna berättar. Studiens syfte var att beskriva och försöka förstå hur pedagoger på en 
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förskola arbetar med sagor och värdegrund samt att se hur barn uttrycker sina upplevelser 

kring sagor. Följande forskningsfrågor avses att besvara: 

- På vilka sätt kan sagor användas som ett verktyg i värdegrundsarbetet? 

- På vilka sätt kan barn uttrycka sig kring sina upplevelser av sagor och värdegrund? 

 

Sagor i förskolan 

Den studerade förskolan har sedan ett antal år tillbaka valt att arbeta fördjupat med sagor. Alla 

avdelningar arbetar inte lika mycket med sagor men hela förskolan genomsyras av olika 

sagoteman. De förskollärare som intervjuats i studien arbetade på samma avdelning under 

förra året och det var då sagoarbetet växte och blev mycket större. Denna termin är dessa 

förskollärare spridda på två olika avdelningar. Anledningen till att de började arbeta på det här 

sättet är enligt dem själva att det mer eller mindre fanns ett stort intresse för sagor och drama i 

arbetslaget. Det ena gav det andra och ju mer de arbetade med sagor desto större blev det. 

Anledningen till att de fortsatt att utveckla detta är att både barn och pedagoger tycker att det 

ger så mycket och är så fantastiskt roligt. Nu går sagoarbetet som en röd tråd genom hela 

verksamheten på åtminstone en av avdelningarna.  

-”Sagor är ett fantastiskt verktyg….i en saga kan man få in allt" (Lisa förskollärare) 

-”Sagor rockar fett” (Kerstin förskollärare) 

-”Det är fantastiskt att jobba med sagor” (Anna förskollärare) 

 

Anna och Lisa beskriver i intervjuerna hur de arbetar med sagor på deras avdelning. På 

tisdagar kommer häxan Magica, hon är särskilt intresserad av djur och natur och hjälper 

barnen att lära sig mer om hur vi kan värna om vår natur och vilket ansvar vi har för naturen. 

På onsdagar arbetar gruppen med ett material som heter stegvis och som behandlar 

värdegrundsfrågor med betoning på mina och andras känslor. Vid dessa tillfällen får barnen 

möta hunden Mimmi som är en handdocka. Sagofiguren används för att väcka intresse hos 

barnen. Lisa berättar att hunden egentligen kommer från bondgården och när gruppen varit i 

skogen har de träffat bonden som tappat bort sin hund. Sedan kom de på varför hunden var 

försvunnen och det var ju för att hunden brukade besöka förskolan på onsdagarna. På 

onsdagar är det också utflyktsdag. Under utflykterna utgår pedagogerna helt och hållet från 

barnen och deras intresse eller kommentarer som de sagt under tidigare utflykter berättar 

Anna. Tillfällena är ganska spontant planerade och förskollärarna försöker vara väldigt 

följsamma för vad barnen visar intresse för. Det kan exempelvis vara att något barn hör ett 

särskilt ljud eller ser något som pedagogerna sedan spinner vidare på. Torsdagarnas tema 

handlar om fantasi, då får barnen lyssna till musik eller ljudklipp och fantisera till det 

förklarar Lisa. Ibland får barnen lyssna till en saga utan att titta på bilderna och själv fantisera 

fram egna bilder. De intervjuade förskollärarna är helt eniga om att sagor och fantasi är ett 

fantastiskt verktyg att använda sig av i förskolan.  

 

Kerstin som arbetar i fem-årsgruppen beskriver hur de under hösten arbetat med känslor och 

värdegrund genom att bland annat ha forumspel tillsammans med barnen. Då får barnen se en 

situation/ett problem som pedagogerna spelar upp och sedan komma med förslag på hur de 

skulle kunna lösa problemet. De har också arbetat med materialet stegvis och då har barnen 

fått fundera mycket kring sina egna och andras känslor samt ta foton när de visar hur de ser ut 

när de exempelvis är arga eller glada. På den här avdelningen får barnen också berätta egna 

sagor med hjälp av sagokort, samt leka sagolik sagolek som innebär att man leker en saga. 

Framöver kommer barnen att få möta en rymdvarelse i skogen och detta blir starten på ett 

temaarbete om rymden som också kommer att bestå av ett besök på Umevatoriet. Fyra gånger 

per år får barnen också uppleva en årstidsteater ute på gården. Då får barnen möta gumman tö, 

Juni sommarlycka, gubben höst och kung vinter berättar Kerstin. 
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” det viktigaste i det här är att våga och inte vara så prestigefylld, det ska inte vara så noga…perfekta 

vuxna ger barn ångest, det kan vara ganska skönt att tänka på ibland…det blir så stort ibland att man 

ska vara en förebild, duktig och kunna allt…” (Kerstin förskollärare). 

 

Värdegrund i förskolan 

Informanterna svarar lite svävande kring vad värdegrund betyder på den här förskolan, Lisa 

nämner att de utgår från det som står i läroplanen och förskolans likabehandlingsplan.  

 
-”Jag tror inte att vi har något nedskrivet om värdegrund på just den här förskolan men vi utgår ju från 

läroplanen och likabehandlingsplanen…arbetet ska vila på demokratisk grund och det är viktigt att 

jobba med kränkningar” (Lisa förskollärare). 

 

Alla är överens om att värdegrund handlar om allas lika värde och att vi har ett ansvar för oss 

själva och för andra, att alla människor har vissa rättigheter och skyldigheter. Två av 

informanterna berättar hur förskolan arbetar med tre hjärtan. Det röda hjärtat symboliserar att 

vi ska vara rädda om oss själva och varandra. Det gröna hjärtat handlar om att vi ska vara 

snälla mot djur och natur och det orangea hjärtat handlar om att vara rädd om leksaker. Flera 

av informanterna betonar också att det är viktigt att vara goda förebilder för barnen.  

 
”Värdegrund…det är ju så viktigt hur man är själv, man ska ju va som man lär ut...och det här med 

kroppsspråk är jätteviktigt så man inte står och himlar med ögonen hela tiden….att man svarar käckt 

sedan tittar man på en kollega och himlar med ögonen” (Kerstin förskollärare). 

 

Sagor är som Lisa uttrycker det, ett bra sätt att få till samtal kring värdegrundsfrågor för det 

finns oftast moraliska dilemman i sagor. Alla sagor innehåller någon form av budskap eller 

sensmoral som det går att reflektera kring. Informanterna anger att de ser saker som händer på 

avdelningen och utgår från det i sagoaktiviteter i exempelvis skogen. En av följdfrågorna i en 

intervju berör ifall det kan vara så att något barn känt sig utpekad av att pedagogerna tagit 

exempel från barngruppen.  

 
-” Jag har inte sett att nån tar illa vid sig…men jag kan ju inte veta säkert, men vi brukar ta det ganska 

allmänt, oftast finns det ju flera som exempelvis puttar.” (Lisa förskollärare) 

 

Informanterna anser att det är viktigt att barnen får möta många olika sagofigurer, alla 

sagofigurer har olika personligheter och det är viktigt att barnen får se det goda hos alla. 

Genom att använda sig av sagor i värdegrundsarbetet kan barnen enligt informanterna få en 

ökad förståelse för varandra genom att det kan vara lättare att känna igen sig själv och andra i 

sagofigurerna. Barnen kan också lära sig hur man kan göra om någon är dum mot någon 

annan.  

 

Den första observationen i denna studie gjordes ute i skogen i en barngrupp med 12 barn som 

var ett till fyra år och tre pedagoger. Två av pedagogerna hade handdockor som föreställde en 

gris, en ko och en hare på händerna. Sagan började med att kossan och grisen lekte med 

varandra och skulle bygga en koja, sedan kom haren och ville vara med men det fick han inte, 

då ropade flera av barnen: 

-”Stopp!” 

-”Så får man inte säga!” 

- ”Då är man ingen schysst kompis!” 

- ”Jag brukar leka med flera, det blir roligare då”.  

- ”Då måste man säga förlåt.” (Tre barn som är 3-4 år uttrycker sina åsikter). 

 



10  

Kossan säger förlåt till haren men det var inte ett snällt förlåt, och då sa några av barnen att 

kossan måste säga det som att hon menar det. Barnen var väldigt engagerade och hjälpsamma 

och verkade tycka att det var väldigt roligt. 

 

 

Barn uttrycker empati 

I sagoarbetet har barnen fått möta många olika figurer och karaktärer berättar informanterna. 

Figurerna är tydliga med vad de känner och barnen får vara med och sätta ord på känslan som 

figuren visar.  Detta gör enligt informanterna att barnen tränas i att se, förstå och känna igen 

andras uttryck. Efter att barnen fått uppleva en sagoaktivitet brukar de prata om upplevelsen 

efteråt, det är viktigt att få bejaka vad man upplevt menar Kerstin. Det kan exempelvis vara 

att barnen fått möta en varg som var väldigt arg, då kan det vara bra att prata om att det är 

okej att vara arg, men det är också viktigt att förstå att det inte är okej att göra vad som helst 

bara för att man är arg förklarar hon vidare.  Barn kan också bearbeta vad de varit med om i 

lek, om ett barn varit hos doktorn kan barnet bearbeta sin upplevelse genom att dramatisera 

och leka doktor berättar Anna. När barn spelar en karaktär kan de använda sig av en annan 

röst och ha en annan personlighet och på så sätt också bearbeta.  

 

Utflyktsdagarna har som Lisa nämner varit en väldigt bra träning för barnen i att visa empati. 

Vargen i sagan om rödluvan var ledsen, han vill inte äta upp rödluvan och mormor men han 

var så hungrig. Barnen får som informanten beskriver det komma med förslag på hur det går 

att lösa situationen. Barnen föreslog att vargen kunde äta blåbär eller att mormor kunde bjuda 

vargen på mat. Barn har mycket empatiska sidor och vill hjälpa till. I samband med att barnen 

upplever en saga går det ofta att koppla det till vardagshändelser menar Lisa. Barn är i 

grunden väldigt empatiska och oftast snabba att vilja hjälpa till om någon behöver hjälp eller 

tröst.  

 

När saker händer på avdelningen har vissa barn enligt Lisa kunnat relatera till sagor som de 

fått höra under utflykterna. Barnen är oftast väldigt aktiva i sagoarbetet och när pedagogerna t 

ex frågar hur vi ska vara mot varandra kommer de med bra svar. Barnen vet när någon gör fel 

och de vet vad man kan säga och göra för att det ska bli bättre, pedagogerna ställer också 

frågor som hjälper barnen att reflektera och komma på bra lösningar. Att åldersspridningen är 

stor gör också att stor lär liten, det är en ständig mognadsprocess och värdegrundsförståelsen 

utvecklas hela tiden menar Anna. 

 

I den tredje observationen var det meningen att Gubben höst skulle besöka alla barnen ute på 

gården, men det var så dåligt väder att aktiviteten fick bli inomhus istället. Hela förskolan ha 

för tillfället en rörelseaktivitet inne i rörelserummet när de ser en annorlunda figur utanför 

fönstret, en pedagog är ganska ordentligt utklädd och lite svår att känna igen enligt mig. 

Barnen bjuder in Gubben höst. Han hostar, snörvlar och nyser, men det första som barnen ser 

är att han har skor inomhus. Gubben höst vill inte ta av skorna men några av barnen och en 

pedagog hjälper honom att ta på skoskydd. Sedan kommer flera av barnen med bra idéer på 

hur han ska bli av med sin förkylning. Det märks tydligt att barnen är hjälpsamma och vill att 

Gubben höst ska få må bra.  

-”Du måste äta nyttig mat” 

-”Du måste vila och äta grönsaker” (Flera av femåringarna ger tips till gubben höst) 

 

Barnen är som sagt engagerade och de flesta verkar tycka att det är roligt och spännande. 

Några av de mindre barnen söker sig till pedagogernas trygga famnar och vill inte titta. 
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Gubben höst deltar också i aktiviteten men han tycker att det är väldigt ansträngande och 

snörvlar sedan vidare för att blåsa bort de sista löven innan kung vinter ska göra entré.  

 

Barns fantasi 

Barnens fantasi driver som Lisa beskriver det sagoarbetet framåt, lärandet blir också mycket 

lättare när barnen får använda sin fantasi. Anna betonar särskilt hur viktigt det är att barnen 

får fantisera. Många barn ägnar enligt henne mycket tid till att sitta framför en skärm där de 

inte stimuleras att fantisera så mycket, därför anser denna pedagog att det är särskilt viktigt att 

barnen får stimuleras att använda sin fantasi i förskolan. Att fantasi är värdefullt att ha genom 

hela livet är något som också Kerstin betonar. 

 
”…jag vet ju inte var jag hört det eller läst det men att fantasi om man har bra fantasi som vuxen så 

har man lättare för att lösa problem” (Kerstin förskollärare) 

 

Som pedagog är det också viktigt att vara följsam för barnens idéer menar alla informanter. 

Pedagogerna har kanske tänkt en sak men när barnens fantasi får styra kan det bli något helt 

annat.  

 
”Det händer ju också att de inte alls fängslas av det här…då får man ta nya tag, det gäller att hitta 

nycklar till det som fascinerar då blir det lättare att fantisera.”(Kerstin förskollärare). 

 

 

Sagor och problemlösning 

Sagolik sagolek är en form av leksaga som brukar vara uppskattad enligt informanterna. Först 

får barnen lyssna till en saga och sedan leker och dramatiserar barn och pedagoger 

tillsammans och bearbetar sagan på det sättet. Forumspel är också ett bra sätt att bearbeta 

känslor och olika problem som kan finnas i gruppen.  

 
-”Vi brukar kunna plocka in en saga som passar om man exempelvis har en viss problematik på 

avdelningen” (Anna förskollärare). 

 

Pedagogerna spelar upp ett aktuellt problem och sedan får barnen säga stopp när de tycker att 

något blir fel, som exempelvis att någon känner sig ledsen. Barnen har sedan möjlighet att 

komma med förslag på hur de går att göra på ett annorlunda sätt.  

 

Den andra observationen gjorde jag inomhus på en uppevila då barnen fick lyssna till en 

sagolåda om Rödluvan och vargen. Det var sex barn i åldrarna tre till fyra år som deltog och 

en pedagog berättade sagan. Barnen hade ganska svårt att komma till ro och när pedagogen 

berättade sagan hade barnen mycket synpunkter på hur sagan berättades. Pedagogen 

förklarade att hon berättade sagan på just det här sättet. Det verkar som att en del barn hört 

sagan väldigt många gånger medan några inte var lika säkra på vad som skulle hända. Ett barn 

uttryckte: 
-”Han kommer äta mormor!” 

-”Nej nej nej, du får inte äta mormor bara mat och bullar utbrister ett annat barn.” 

    (två fyraåringar uttrycker sina åsikter). 

 

När barnen lyssnat till hela sagan ställde pedagogen en del frågor kring hur sagan kunde ha 

utspelat sig på ett annat sätt. Ett barn kommer med förslaget att de hade kunnat fika alla tre 

(mormor, rödluvan och vargen). Sedan ville barnen berätta sagan själva, men då hade de 

väldigt svårt att komma överens om hur det skulle vara.  
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Utmaningar i sagoarbetet 

Alla informanter beskriver att det ibland kan vara svårt att anpassa nivån till att passa alla 

barn. De äldre barnen kan behöva att pedagogerna är utklädda och spelar ut ganska mycket 

för att bli intresserade och kunna använda sin fantasi. De yngsta barnen kan då bli skrämda 

och inte våga vara med. Lisa berättar att de har råkat skrämma ett barn som efter att ha hört 

häxan skratta i skogen nu blivit rädd för att gå till skogen. När barn blivit skrämda av något är 

det viktigt att bearbeta upplevelsen tillsammans med barnet, häxan i skogen var läskig därför 

brukar hon nu besöka barngruppen på uppevilan. Då är hon bara lite utklädd och den pedagog 

som spelar häxan ändrar bara karaktär lite grann, då blir det mer påtagligt att det är pedagogen 

som är utklädd och barnen får se och uppleva att häxan är snäll. Många barn har väldigt bra 

fantasi och då kan sagoaktiviteter bli väldigt verkliga och ibland skrämmande. Samtidigt kan 

det vara bra att barnen får möta en del motgångar då livet inte alltid är så enkelt i verkligheten 

menar Kerstin. Det är ändå alltid viktigt att utgå från barnen som finns i barngruppen anser 

alla informanter. Det är också som en av pedagogerna uttrycker det viktigt att alla pedagoger 

är positivt inställda till sagoarbetet för att det ska bli roligt och lustfyllt.  
 

”….var det någonting jag verkligen avskydde i högstadiet så var det drama och från det till att 

verkligen utmana sig…det är något jag fått jobba med men det har inte varit tungjobbat…det har ju 

bara varit roligt, det ger så mycket både för en själv och för barnen” (Anna förskollärare). 

 

 

Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras de resultat som presenterats ovan med stöd av de teoretiska 

utgångspunkterna samt övrig litteratur. Studiens syfte var att beskriva och försöka förstå hur 

pedagoger på en förskola arbetar med sagor och värdegrund samt att se hur barn uttrycker sina 

upplevelser kring sagor.  

Resultatdiskussion 

Under mina observationer kunde jag se att mycket stämmer överens med de intervjusvar som 

jag fått av informanterna. Barnen verkar tycka att aktiviteterna är väldigt roliga och de deltar 

aktivt, är engagerade och vill hjälpa till. Vissa barn kan bli lite reserverade, men under 

observationerna har det funnits vuxna i närheten som dessa barn kunnat gå till.   

Sagor i förskolan 

Granberg (1996) förespråkar att sagor kan vara så mycket mer än ett sätt att lugna barnen 

under vilan. I sagostunden tränas barnen i att koncentrera sig, känna empati och utveckla sitt 

språk m m. På den studerade förskolan löper sagoarbetet som en röd tråd genom 

verksamheten och informanterna upplever att sagoarbetet är roligt och meningsfullt för både 

barn och vuxna. Informanterna ger exempel på hur barnen får jobba med att lära sig att känna 

igen sina egna och andras känslor med hjälp av sagor och olika påhittade figurer. Genom att 

använda sig av handdockor eller att klä ut sig blir det som jag ser det roligare för barnen att 

lära sig och det blir också lättare för barnen att lära när de kan identifiera sig med olika 

påhittade figurer.  

 

Informanterna på den studerade förskolan betonar flera gånger hur de försöker utgå från 

barnens intressen och idéer. De låter barnen vara aktiva och delaktiga i det som händer och 

fungerar själva som stöd i situationer när barnen behöver det. Ett exempel kan vara när någon 

fantasifigur blir för läskig och ett barn har behov av att vara nära en pedagog. Pedagogerna 

stöttar också barnen och ställer frågor för att barnen själva ska finna lösningar på olika 
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problem eller situationer som kan uppstå i sagoarbetet. Min uppfattning är att den studerade 

förskolan till stor del utgår från ett sociokulturellt perspektiv som vi kan läsa om i Öhman 

(2003). I det sociokulturella perspektivet förordar Vygotskij att barnen ska ses som aktiva och 

att vi människor lär i samspel med varandra. Pedagogernas roll bli att fungera som stöd i 

situationer som kräver det. Det är också viktigt att barn får möta utmanande aktiviteter för att 

lärandet ska uppfattas som meningsfullt. När ålderspridningen är stor som mellan ett till fyra 

år skulle det enligt mig kunna vara svårt att hitta det som är utmanande för de äldre men som 

samtidigt inte skrämmer de som är yngre. Det blir som jag ser det viktigt att hela tiden sträva 

efter att utgå från de barn som finns i gruppen och det är också något som nämns många 

gånger av informanterna nämligen att de hela tiden försöker utgå från barnen. Det som också 

kan vara värt att reflektera kring är hur stort inflytande barnen bör ha, kan det vara så att ett 

för stort inflytande gör att barnen kan känna sig otrygga? Hur stora utmaningar barnen bör 

möta kan också vara en svår balansgång. Något som en av informanterna upplever som 

väldigt positivt med att ha en ganska stor ålderspridning i gruppen, är att barn som är i olika 

åldrar och utvecklingsfaser kan lära mycket i samspelet med varandra.  

 

Värdegrund i förskolan 

I Thornberg (2008) beskrivs olika synsätt på värdepedagogik i skolan, det ena synsättet ser 

barnen som aktiva och att de lär etik och moral i samspel med andra. Barnen är delaktiga i 

beslut om vad som ska gälla i gruppen. Utifrån de svar som mina informanter gav om att utgå 

från barnens intressen tycker jag att de hamnar inom ramen för detta synsätt. En av 

informanterna talade också om hur viktiga pedagogerna är som förebilder för barnen. En 

annan informant förtydligar detta och anser att det är viktigt att det hon säger till barnen 

överensstämmer med hennes kroppsspråk. Men mycket av arbetet med värdegrunden handlar 

också som informanterna trycker på att barnen själva ska komma fram till bra lösningar. 

Johansson (2001) föreslår att pedagogens uppgift är att vara en medupptäckare som 

tillsammans med barnen upptäcker och problematiserar värdefrågor. Just detta tycker jag att 

det verkar som att den studerade förskolan har anammat då pedagogerna är väldigt följsamma 

för vad barnen visar intresse för.  

 

Barn uttrycker empati 

Genom att göra medvetna val av sagor går det alldeles utmärkt att använda sagor i arbetet 

med värdegrunden menar Lundin Rossövik (2002). En saga som frammanar empati för en 

svag eller olycklig person kan göra att barnen får en större förståelse för allas lika värde och 

kan därmed bli mer empatiska i sin vardag skriver författaren. I de observationer jag gjort i 

min studie har jag kunnat se tydliga exempel på barns stora vilja att hjälpa till att lösa 

situationer så det blir bra för alla. Ett exempel är när haren inte fick vara med i min första 

observation, då var barnen tydliga med att kossan och grisen gjorde fel, de kom också med 

förslag på hur de skulle kunna leka alla tre tillsammans. Precis som jag tidigare skrivit tror jag 

att mycket bygger på att det finns närvarande pedagoger som kan stötta barnen i deras 

lärande. Pedagogerna kan stötta barnen genom att ställa frågor som gör att barnen blir mer 

delaktiga och får en större kunskap kring olika värdefrågor.  

 

Barns fantasi 

Arnesson Eriksson (2009) lyfter fram att arbetet med sagor är roligt för både barn och vuxna 

och använder även ordet tokroligt för att beskriva hur arbetet med sagor kan upplevas. Precis 

det här betonar också informanterna, nämligen att de har så fantastiskt kul tillsammans med 

barnen när de arbetar med sagor. Att vad som helst kan hända är också något som 

informanterna upplever som positivt. Utifrån vad både författare och informanter beskriver 

låter det fantastiskt att arbeta med sagor. Dock funderar jag kring ifall alla pedagoger blir lika 



14  

lockade eller om det har att göra med att jag också gillar att agera, likaväl som när det kan bli 

lite tokroligt. Min tanke är att det här arbetssättet kanske också kan skrämma en del 

pedagoger. Många gillar nog att ha en väldigt bra struktur och ordning och då blir de kanske 

stressade om det blir för fritt? En annan reflektion är ifall det kan bli för mycket av det 

tokroliga, jag tror dock att det är väldigt positivt att barnen får leka mycket och ha roligt i 

förskolan för att när de kommer till skolan kommer de att ha en massa krav på sig. De barn 

som när de kommer till skolan är och har varit duktiga på att leka och fantisera tror jag 

möjligen kan ha lättare att klara av de ökade kraven. En av informanterna sa att människor 

som har en utvecklad fantasi är bättre på att lösa problem därför borde det som jag ser det 

vara väldigt positivt att leka och fantisera mycket.   

Sagor och problemlösning 

Att sagofigurer kan vara användbara vid konfliktlösning är något som Arnesson Eriksson 

(2009) beskriver i sin bok. Författaren understryker att det är viktigt att barnen får vara de 

som kommer fram till bra lösningar på problemet. En tanke jag får är ifall detta med 

handdockor kan vara ett särskilt bra verktyg i arbetet med barn med särskilda behov, kanske 

kan detta konkreta material underlätta för dessa barn att förstå sina egna och andras känslor 

och agerande på ett bättre sätt? Barn är olika och de måste de få vara. Att jobba med sagor 

och problemlösning med hjälp av storylines är något som beskrivs i Nöjd (2014b). I Nöjd 

(2014a) kan vi också läsa om äventyrspedagogik som bygger på samarbetsbaserat lärande. 

Mycket av det som beskrivs i de här artiklarna stämmer väl överens med det arbetssätt som 

den studerade förskolan har. Informanterna betonar vikten av att det är barnen som får vara de 

som kan och komma med lösningar i situationer när ett problem ska lösas. Det låter enligt mig 

som ett bra sätt att arbeta på och jag tror att det är väldigt stärkande för barnens självkänsla 

när de får uppleva att de kan och har bra idéer som uppmuntras av pedagogerna.   

Utmaningar i sagoarbetet 

Att barns fantasi också kan skrämma är något som informanterna är medvetna om och 

behöver ta hänsyn till. Under mina observationer har jag upplevt att en del barn blivit lite 

vaksamma och backat lite. Då har det funnits vuxna som kunnat ta hand om dessa barn och 

det är nog oerhört viktigt anser jag för att inte sagoarbetet ska bli något som förknippas med 

oro och rädsla. Lundin Rossövik (2002) anger att vissa barn kan bli skrämda av olika 

sagofigurer och det kan bli svårt att skilja på fantasi och verklighet. I dessa fall hjälper det inte 

att säga att det inte är på riktigt utan barnen behöver då få hjälp att bearbeta sina upplevelser 

menar Lundin Rossövik (2002). Alla informanterna har upplevt att en del barn blivit rädda i 

sagoarbetet och då har de fått arbeta lite extra med den aktuella karaktären. När något barn 

blivit rädd för en häxa i skogen fick barnen senare möta en snäll häxa som inte var så mycket 

utklädd för att kunna ändra sin bild av det som var skrämmande. Att arbeta på det här sättet 

tycker jag låter som ett bra sätt att hantera barns rädslor. Ändå kommer tanken om det är rätt 

att skrämma barn och vad det kan få för konsekvenser att barnen blir rädda? Öhman (2003) 

hävdar dock att barn under sin uppväxt behöver stå ut med en del prövningar och klara av 

dessa för att växa upp. Informanterna är också inne på samma spår och nämner bland annat att 

barnen kan behöva lära sig att möta motgångar och svårigheter därför att det är något som alla 

får möta i sina liv. Dock tror jag att det hela tiden handlar om att göra avvägningar för att 

aktiviteterna ska vara anpassade för barnen som deltar.  

På den studerade förskolan är barngruppen förhållandevis homogen med exempelvis få barn 

från andra länder. Möjligen skulle det vara svårare att arbeta med sagor på det här sättet på en 

mångkulturell förskola. De klassiska svenska sagorna är något som barn som är födda i 

Sverige många gånger fått möta redan i tidig ålder och då kan barn från andra kulturer 

möjligen bli åsidosatta. Samtidigt tror jag att ifall man lyckas är sagor ett mycket bra verktyg 
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för att arbeta med värdegrunden även i heterogena grupper med mycket olikheter. Det gäller 

hela tiden att anpassa innehållet efter den barngrupp som finns.  

 

Slutdiskussion 

Studien visar att det finns mycket som är positivt kring att arbeta med sagor och värdegrund i 

förskolan. Intervjuerna ger rika exempel på hur sagoarbete i förskolan kan se ut, några 

exempel är att arbeta med sagolådor, handdockor och utflykter där barnen får möta olika 

karaktärer. I sagor finns ofta en sensmoral som handlar om hur vi bör vara mot varandra och 

det gör att det är gynnsamt att arbeta med värdefrågor med hjälp av sagor. Vissa barn med 

god fantasi kan bli skrämda när de får möta pedagoger som är utklädda och kanske använder 

en annan röst. Då är det viktigt att barnen får bearbeta sina upplevelser för att inte rädslan ska 

finnas kvar. Barnen har under observationerna visat tydliga exempel på hur de engagerar sig 

och sympatiserar med olika karaktärer som de får möta i sagoaktiviteter. De har uttryckt bra 

idéer om hur olika situationer går att lösa för att det ska bli bra för alla inblandade. 

Närvarande och flexibla pedagoger som är uppmärksamma på barngruppens behov är en 

viktig del för att sagoarbetet ska bli en positiv och lärorik upplevelse. Det är viktigt att hela 

tiden anpassa nivån för att sagoarbetet ska bli givande för alla barn som deltar. 

 

Metoddiskussion 

Studiens empiri är insamlad med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer, den består 

av tre intervjuer och tre observationer. Att använda sig av både intervjuer och observationer 

var spännande då det gav en tydligare bild av hur arbetet med sagor verkligen såg ut. En 

begränsning är att studiens empiri är insamlad från enbart en förskola, syftet var dock att 

närmare beskriva och förstå hur just den här förskolan arbetar med sagor och värdegrund. 

Studien anser jag vara trovärdig på grund av att det som avsågs undersöka var ganska enkelt 

att studera, en annan forskare skulle troligen komma fram till liknande slutsatser. Dock kan 

mina egna förkunskaper och mitt eget förhållningssätt påverka vilka svar jag fått från 

informanterna samt hur observationerna tolkats. 

Hade den avsatta tiden för examensarbetet varit längre hade det naturligtvis varit intressant att 

undersöka flera förskolors arbete för att få mer kunskap inom området. Då skulle jag troligtvis 

återigen använda mig av kvalitativ metod. Det skulle också kunna vara intressant att samla in 

empiri från ett större antal förskolor med hjälp av enkäter för att få en övergripande bild av 

hur förskolor arbetar med sagor. Min uppfattning är att arbetet med sagor ser väldigt olika ut 

på olika förskolor, vissa förskolor använder sig av sagor enbart för att lugna barnen på den 

vakna vilan.  

 

Vidare forskning 

Den här studien har behandlat hur det går att arbeta med sagor och värdegrund i förskolan. 

Något som skulle vara intressant att studera vidare är hur sagan kan vara ett verktyg för att 

sträva mot andra mål i läroplanen. Lundin Rossövik (2002) visar på att det finns en tydlig 

koppling mellan sagoarbetet i förskolan och de mål som finns i förskolans läroplan. När hon 

valt en saga att arbeta med i barngruppen gör hon en tankekarta, tankekartan visar sedan 

tydligt att många av läroplanens mål kan beröras i arbetet med en specifik saga. Exempel på 

delar som författaren har med i sin tankekarta är språk, musik, rörelse, matematik, känslor och 

natur. Det här skulle jag gärna vilja lära mig mer om och fördjupa mig i någon gång i 

framtiden, ett förslag på syfte skulle kunna vara: Hur kan pedagoger i förskolan använda 

sagor för att nå de strävansmål som finns i förskolans läroplan? 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Mitt namn är Lina Stenlund (många av er känner säkert till vem jag är). Jag närmar mig nu 

slutet av min förskollärarutbildning och under hösten 2014 kommer jag att skriva mitt 

examensarbete. Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare kan arbeta med sagor och 

värdegrund i sin verksamhet samt hur barnen reflekterar kring detta. 

 

Jag kommer att intervjua pedagoger på Slöjdaren och skulle också vilja observera 

barngruppen vid några tillfällen. Observationen innebär att jag finns med i bakgrunden när 

barnen får lyssna till en saga eller på att annat sätt uppleva en sagostund. Jag lyssnar till det 

som sägs och tittar på det som händer för att få en djupare förståelse för ämnet. 

Observationerna dokumenteras genom att jag antecknar samt till viss del spelar in ljud. De 

barn som deltar i observationerna kommer inte att beskrivas med namn eller på annat sätt som 

kan avslöja deras identitet i det färdiga examensarbetet. Det är frivilligt att delta och därför 

behöver jag ett godkännande från dig som förälder. 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien: 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh Lina Stenlund 

xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Nu närmar jag mig slutet av min förskollärarutbildning och under hösten 2014 kommer jag att 

skriva mitt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare kan arbeta 

med sagor och värdegrund i sin verksamhet samt hur barnen reflekterar kring detta. För att 

undersöka detta kommer jag att vilja göra intervjuer med er pedagoger samt observera 

barngruppen.  

 

De som intervjuas och observeras kommer att vara anonyma och ska inte gå att identifiera i 

det färdiga examensarbetet. Det är frivilligt att delta och var och en har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan i studien. Min förhoppning är att ni kan hjälpa mig med att dela ut och 

samla in godkännande från barnens målsmän. 

 

Har ni några frågor, hör gärna av er till mig. 

 

Tack på förhand! 

 

Mvh Lina Stenlund 

xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Bakgrund 

1. Hur ser förskolan ut? Antal avdelningar? 

2. Hur ser barngruppen ut? Antal barn? Ålder? Kön? 

3. Hur många pedagoger arbetar på din avdelning? Vilken utbildning har ni? 

4. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

5. Hur många år har du arbetat på den här förskolan? 

6. Hur ofta har ni planerade sagoaktiviteter? Spontana sagoaktiviteter? 

 

Forskningsfråga 1 

På vilka sätt kan sagor användas som ett verktyg i värdegrundsarbetet? 

 

7. Beskriv hur ni arbetar med sagor i er verksamhet; hur kommer det sig att ni började med 

det? 

 

8. Vad betyder ordet värdegrund på den här förskolan? Vad betyder det för dig? 

 

9. På vilket sätt kan sagor vara ett verktyg för att barn ska utveckla sin kunskap om 

värdegrund? 

 

10. Kan du se några nackdelar eller svårigheter i arbetet med sagor i förskolan? 

 

Forskningsfråga 2 

På vilka sätt kan barn uttrycka sig kring sina upplevelser av sagor och värdegrund? 

 

11. På vilket sätt är barns fantasi en tillgång i sagoarbetet? 

 

12. På vilka sätt har du upplevt att sagor kan hjälpa barn att bearbeta känslor? 
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13. På vilka sätt har du upplevt att sagor kan hjälpa barn att visa empati? 

 

14. Kan du ge andra exempel där sagoarbetet lett till att barn ställer frågor eller uttrycker 

tankar som har med värdegrund att göra? 

 

15. Kan du ge andra exempel där barn visat förståelse för hur vi bör vara mot varandra i 

samband med sagoarbetet? 

 

16. Finns det något övrigt du vill tillägga? 

 


