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1 Inledning  

Inspirationskällan till vår studie är en dikt skriven av Loris Malaguzzi. Dahlberg och Åsén (2005) 

beskriver Malaguzzi som ”eldsjälen och den store inspiratören för de kommunala förskolorna i 

Reggio Emilia. Han var barnens talesman” (a. a. s.189). Reggio Emiliapedagogikens utgångspunkt 

är barnens egna erfarenheter, tankar och teorier. Dikten beskriver det Lindö (2009) belyser 

rörande vikten av såväl det verbala språket som språkets olika uttrycksformer, för att kunna göra 

sig förstådd och kunna samspela med andra.  

Ett barn är gjort av hundra 

Barnet har hundra språk,  
men berövas nittionio 
Skolan och kulturen  

skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar oss att tänka utan kropp 

och handla utan huvud. 
Leken och arbetet 

verkligheten och fantasin, 
vetenskapen och fantasteriet, 

det inre och det yttre 
görs till varandras motsatser 

   (Dahlberg och Åsén, 2005, s. 189). 

 

Dikten beskriver våra tankar om hur barnen utvecklar språket i samspelet med andra via leken. 

Det finns inte bara ett språk utan många olika uttrycksformer så som gester, kroppsspråk, 

skapande, drama, bild, sång och musik, som ger barnen ett vidgat språk. Hela tiden ingår 

människor i ett sammanhang där allt bildar en helhet, allt hänger ihop. För att barnen ska få ett 

utvecklat språk är det viktigt att pedagogerna på förskolan gör det möjligt för barnen att använda 

sig av olika material både när det gäller skapande och i leken.  

Med studien vill vi synliggöra förskollärarnas beskrivningar av hur deras arbete med sagor 

påverkar barnens aktiviteter i förskolan och på fritiden. Med ordet saga menar vi allt berättande 

från högläsning ur böcker till sagoberättande utan text och bilder samt berättande med figurer. 

Sagan vill locka fram en känsla av att få möjlighet till att öppna en magisk dörr där den blir till 

verklighet. Där barnen får tillåtelse att bli någon annan en stund samtidigt som de får resa i tiden 

till platser där ingen varit förr. Det här är något som alla barn ska få möjlighet att känna. Fast 

(2009) beskriver att om traditionella sagor och berättelser berättas, går barnen in i en fantasivärld 

där de möter till exempel djur som kan tala. Barnen får ta del av magin i sagans värld, där de 

kommer i kontakt med känslor så som, rädsla, glädje, sorg, förvåning och avundsjuka.  Det här 
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skriver Fast (2011) om när hon menar att leken är ett naturligt sätt för barnen att handskas med 

verkligheten. Vidare skriver författaren att i leken skapar barnen en berättelse, där de olika 

sakerna får en mening. Med sagans hjälp utvecklas inbillningskraften och fantasin som sedan kan 

utspela sig i leken. Øksnes (2011) beskriver leken som något som bara finns där och där barnen 

blir indragna i en händelse. Vidare skriver författaren att barnen dras in i eller fångas av leken när 

de hört en bra bok, lyssnat på musik som fängslar barnen, men också om de tittat på en 

spännande film eller fascinerats av en person de mött. Författaren menar även att de barn som 

leker glömmer sig själva genom att de dras in i lekvärlden och bort från det verkliga livet. Leken 

ska vara rolig och kravlös och genom den bearbetas olika erfarenheter både positiva och negativa. 

På samma sätt menar Lillemyr (2002) när han skriver att ”för förskolebarnen är leken ett centralt 

område, där de lär känna sig själva och sin omvärld, där de utvecklar språk och begrepp och får 

erfarenheter och upplevelser att bygga vidare på” (a. a, s. 269). Även förskolans styrdokument 

framhåller att varje barn ska stimuleras till kommunikation, reflektion samt att förskolan ska ta 

tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket.  
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2 Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt kommer vi att belysa hur barns tidiga möte med språk, förskolans styrdokument 

och teorier utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriver relationer mellan sagan i 

förskoleverksamheten, leken och barns språkande, samt om betydelsen av begreppen litteracitet 

och multimodalitet. 

2.1 Förskolans styrdokument 

Bergöö (2009) påtalar att kraven har ökat på förskolan och skolan de senaste årtionden. Att 

förskolans verksamhet ska vara pedagogisk och lägga grunden för barns intresse för språk är 

något som författaren också belyser och att detta är centrala begrepp i förskolans läroplan. I 

förskolans styrdokument (Skolverket, 2010; Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 

förskolans verksamhet ska ta till vara på barnens intresse när det gäller den skriftspråkliga världen 

och att stötta barnen i sin utveckling till kommunikation, samarbete och att söka nya kunskaper. 

Förskolan har också i uppdrag att ge barnen möjlighet att utveckla förmågan att lyssna och 

reflektera, utöka sitt ordförråd, argumentera för saker, utveckla sitt berättande samt förmågan att 

kommunicera med andra. Vidare står det att barnet ska sträva mot att använda sig av, tolka och 

samtala om olika bilder och texter. Att ge uttryck för egna uppfattningar samt förstå andras 

perspektiv, är något som barnen också ska utveckla. Det framhålls även i styrdokumenten att 

förskolan är en levande social och kulturell miljö, som ska stimulera barnens initiativförmåga och 

utveckla social och kommunikativ kompetens, där språk och lärande hänger ihop liksom språk- 

och identitetsutveckling. 

2.2 Det sociokulturella perspektivet 

Hwang och Nilsson (2003) och Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) anser att 

det sociokulturella perspektivet utgår från Vygotskijs tankar om att barnet ingår i ett socialt och 

kulturellt sammanhang där allt lärande sker. Lundgren, Säljö och Liberg (2010) skriver att 

Vygotskij arbetade med frågor kring utveckling, lärande och språk där han var intresserad av 

människors utveckling ur två olika perspektiv, dels ur ett biologiskt och dels ett sociokulturellt 

perspektiv, där Vygotskij ville ta reda på hur dessa samspelar med varandra. Författarna påtalar 

att Vygotskij anser att kommunikation är en viktig del i människors vardag. Elfström et al (2008) 

beskriver att enligt Vygotskij sker allt lärande tillsammans med andra och i alla situationer, både i 

konstruerade sammanhang som skola och förskola, men också hemma med föräldrarna, 

kamraterna och samhället i stort. Vidare anser författarna att språket är centralt eftersom det är 
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länken mellan människorna och dess omgivning. Även Lundgren et al (2010) beskriver att 

språkliga begrepp hjälper till att organisera omvärlden. Författarna skriver att Vygotskij ansåg att 

skolan är en central funktion där barnet kan komma i kontakt med vetenskapliga och abstrakta 

kunskaper. Vidare belyser författarna att Vygotskij intresserade sig för tänkandets och språkets 

utveckling. Författarna påtalar att inom den sociokulturella traditionen skall språk förstås som ett 

dynamiskt och ständigt utvecklingsbart teckensystem så som bild, talat och skrivet språk som 

samspelar med andra utvecklingsformer. 

Lundgren et al (2010) skriver att Vygotskij anser att när människor tänker och kommunicerar 

använder de sig av kulturella redskap när de förstår och analyserar omvärlden. Elfström et al 

(2008) uttrycker att människans tänkande förmedlas genom språket och med olika symboler. 

”Barn använder det språk de behöver i de sammanhang de befinner sig i” (a. a, s. 31). Vygotskij 

(1995) menar att om fantasin ska kunna användas måste man ha erfarenheter, eftersom 

kreativiteten och fantasin bygger på att sätta samman kunskaper och erfarenheter på nytt. 

Lindqvist (1999) menar, utifrån Vygotskijs texter, att sagan har betydelse för fantasin och leken 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Sagan bygger på barndomens känslor, där barnet befinner 

sig i olika stadier mellan individen och världen. Sagan påverkar barns psyke där fantasi och 

verklighet blir ett i drömmen. I drömmen har barnen svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. 

2.3 Litteracitet 

Björklund (2008) menar att litteracitet är grunden för språklig kommunikation. Litteracitet 

handlar om berättande, där olika former bildar länk till den språkliga världen. Vidare skriver 

författaren att litteracitet inte börjar genom formellt lärande utan med människors erövrande, i 

vardagslivet samt tillsammans med andra i olika aktiviteter. Fast (2007) beskriver att familjen, 

oavsett ursprung, har en betydande roll när det gäller barns läs- och skrivinlärning. Med 

föräldrarnas engagemang i barnets språkliga utveckling skapas bra förutsättningar, till exempel på 

vägen till förskolan där barnen kommer i kontakt med olika texter och symboler. Fast beskriver 

vikten av att där familjen lyssnar, läser, talar och skriver utvecklas barnen både socialt och 

kulturellt. Taube (2007) beskriver en amerikansk studie av Hart och Risley från 1995, den studien 

handlar om att treåringars ordförråd skiljer sig mellan välutbildade föräldrar och barn från mindre 

gynnsamma miljöer. Resultatet av studien visar att barn till högutbildade föräldrar fick ta emot 

uppmuntran, beröm och uttryck för tillit medan barn från mindre gynnsamma miljöer fick lyssna 

till yttrande i form av tillrättavisningar och kritik. De högutbildade föräldrarna lyssnade mer till 
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sina barn och uppmuntrade dem att utveckla sina yttranden och föräldrarna lärde barnen att lära 

dem hur de skulle klara av svårigheter. Kåreland (2009) menar att sagor, berättelser och 

berättande är viktiga inslag i barns värld. Lundgren et al (2010) belyser att ”det som är viktigt för 

fortsättningen är att man inte uppfattar text – och textanvändningen som åtskilda från andra 

former av kommunikation. Texter lever och används i talad kommunikation och omvänt” (a. a, s. 

237).  

Vidare skriver Lundgren et al att skriftspråk, läsande och skrivande är litteracitetpraktiker som är 

verksamheter som på något sätt ingår i ett meningsskapande till exempel när det talas om något 

man har läst eller skrivet. Björklund (2008) anser att barn använder bilder och texter genom 

bilderboken, där barnen använder bilder för att läsa innan de kan orden. Barnen använder också 

ord de hört från bland annat en saga under högläsningen när de själva läser. Vidare menar 

Björklund att begreppet litteracitet är ett vidgat begrepp där tecken, bilder och ny teknik som är 

förenade med sociala, politiska och kulturella villkor är inkluderade. Författaren hänvisar till 

forskaren Kress och begreppet multimodalitet. Kress anser att litteracitet handlar om mer än bara 

läs och skriv. Begreppet multimodalitet innebär inte bara verbalt språk eller skriftspråk, utan att 

även gester, musik, symboler, bilder och ikoner innefattas i begreppet. Fast (2007, 2011) 

poängterar att barn idag växer upp i en värld fylld av multimodala texter genom till exempel 

tidningar, böcker, dataspel och CD-omslag. 

2.4 Barns tidiga möte med språk 

Lindö (2002) och Ekström (2005) belyser spädbarnsforskning före födseln och att gravida 

kvinnor uppmanas sjunga för sina ofödda barn på grund av att de redan vid födseln kan uppfatta 

olika språkljud. Barnet uppfattar röster, sång och musik, barnet reagerar på ljud, rörelse och rytm. 

Lindö (2002) skriver vidare att det lilla spädbarnet kan kommunicera med sin omgivning via 

blickar, skrik, leenden samt gester. Författaren anser att barnens språkutveckling utvecklas med 

åren i takt med att de lär sig nya ord och hur orden sätts i ett sammanhang i meningar med mera. 

Även Bergöö (2009) beskriver språket som en del i ett samspel med andra som till exempel 

föräldrarna, kompisarna, andra vuxna och syskon där allt eller mycket sker kring saker som 

engagerar och intresserar barnen. Lindö (2002) skriver att språket har en stor betydelse i 

samhället, eftersom vi lever i ett informationssamhälle där det krävs att kunna ge uttryck. Genom 

språket kan människan utveckla sin identitet, gemenskap, kunskap och inflytande. Ekström 

(2005) påtalar att pedagogerna på förskolan har med hjälp av föräldrarna möjlighet att knyta an 



 

6 

 

 

till barnens tidiga erfarenheter, men det handlar om att låta barnen få möjlighet till ett varierat 

språk- och talutrymme i både vardagliga situationer och i leksituationer. Rhedin (2005) skriver om 

att barnsynen har ändrats på grund av att man tittar mer på vilka kompetenser barnen redan som 

små innehar, istället för att titta på vilka förmågor de saknar och om de är mogna. Vidare 

beskriver Rhedin att barnböckerna och läsande är en del av den västerländska kulturen där 

barnen redan är aktiva, inte enbart muntligt utan även visuellt. Rhedin anser att förutom språket 

är symbolerna en del av kulturen, där barnen via böckerna utvecklar sin ”lyssnar- och 

betraktarkompetens” (a. a, s. 34), vilket handlar om att träna ögats och örats uppmärksamhet. De 

börjar också förstå och ”ana berättandets och berättelsernas magi, vare sig dessa är enbart 

muntliga, visuella/skriftliga eller enbart visuella” (a. a, s. 34).  

2.4.1 Sagan i olika former 

Granberg (2006) belyser att den första egentliga barnlitteraturen endast har funnits i cirka 

tvåhundra år. Muntligt berättande och upplästa religiösa texter var sådant som barnen och de 

vuxna kunde lyssna till. Kåreland (2009) skriver att barnboken användes som ett medel i 

barnuppfostran. Böckerna beskrev personer som de vuxna ville att barnen skulle efterlikna eller 

ha som förebilder samt inspireras av. En del böcker hade innehåll som avskräckande exempel 

som handlade om hur det kunde gå för de barn som var olydiga. Söderblom (2009) beskriver att 

barnen får med böckernas hjälp uppleva spänning, humor, livserfarenhet men också grymhet. 

Sagor med mycket hemskheter och brutalitet har avsiktligt undvikits, men författaren anser att allt 

inte kan plockas bort på grund av att många barn inte bara fångas av det snälla och fina utan en 

del bearbetar sina problem med distans till berättandet. Kåreland (2009) påtalar att det gjorts 

många studier om sagan och sagoforskningen utifrån olika perspektiv så som antropologin där 

sagans ursprung och vandring studerats, psykologi där man undersökt sagans betydelse för barns 

utveckling samt litteraturforskningen där sagan tolkats utifrån olika analysmodeller. 

Granberg (2006) menar att saga är ett samlat ord för folksaga och konstsaga, men att den senare 

även kommit ”att omfatta alla berättelser för småbarn” (a. a, s. 13). Vidare skriver författaren att 

olika slags sagor bland annat myter och sägner alltid har berättats och då muntligt från generation 

till generation. Kåreland (2009) beskriver de gamla sagorna och hur de gamla folksagorna ändras 

beroende på i vilken del av världen sagan uppstått och vilken kulturell faktor som påverkar sagans 

innehåll. Vidare skriver Kåreland om Bruno Bettelheims tolkningar av de klassiska folksagorna 

som väldigt inflytelserika. Där beskriver Bruno Bettelheim om sagans betydelse för barns 
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utveckling och som påvisar i symbolisk form vad som väntar barnet senare i livet. Fast (2011) 

belyser att det har diskuterats mycket hur en berättelse ska vara uppbyggd. Den enklaste 

definitionen är att berättelsen har en början, ett mittparti och en avslutning. Fast utgår ifrån 

språkforskaren William Labovs berättarstruktur som innehåller, en sammanfattning av 

berättelsen, en presentation av huvudpersonen, plats och tid, ett problem, en lösning av 

berättelsen samt en slutfras till exempel snipp snapp snut. Granberg (2006) anser att när det gäller 

sagor för små barn ska de vara korta och inte innehålla för många detaljer. Språket ska vara enkelt 

och konkret och inte svåra ord som barnen inte förstår. Sagan ska innehålla konkreta vardagliga 

händelser som barn och vuxna upplevt tillsammans, vilket gör att barnen själva kan berätta sina 

minnen och att omgivningarna är kända. Att tillföra lite fantasiinslag är inget som påverkar 

barnen negativt utan kan också glädja barnen i vissa situationer. Däremot belyser Svensson (2009) 

att om man läser högt för barn och samtalar om texten bidrar det till en djupare språkförståelse 

än om man läser utan att diskutera innehållet. Det hjälper barnet att upptäcka språkets makt att 

skapa och utforska olika världar. Om vuxna läser berättelser ordagrant lär sig inte barnen att 

använda språket från här och nu situationen de befinner sig i.   

2.5 Sagans betydelse för barns språk 

Folkman och Svedin (2003) skriver om att när barnet har lyssnat på en saga och förstått att den är 

på låtsas och kan bete sig som om det vore på riktigt, har barnet upptäckt sagans mening och 

magi. Vuxna kan inte ta för givet att alla barn har upptäckt symbolens mening och innebörd. 

Ibland krävs det att vuxna bjuder in barnen till en symbollek där de vuxna visar att de låtsas 

dricka kaffe ur en mugg. I förskolans styrdokument (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 

om barnen tidigt får möjlighet att lyssna och delta i olika berättandesituationer utvecklas både 

deras språkliga och kommunikativa förmåga, genom att de blir uppmärksammade på hur delar 

och helheter i en händelse följs åt samt att det finns en början och ett slut. Vidare står det att 

berättandet också har en stor betydelse för barns fortsatta kommunikativa och språkliga 

utveckling och deras identitetsutveckling genom att de blir delaktiga i en ömsesidig och vidgad 

kommunikation. Fast (2009) belyser att barnen kan behöva hjälp att tänka kreativt för att kunna 

använda sin inbillningsförmåga och fantasi.  

Fantasin speglar önskningar, känslor och tankar. Men fantasin kan också spela en person ett 
spratt, då fantasi och emotioner har en förmåga att välja tankar och bilder som står i samklang 
med den sinnesstämning som man befinner sig i (a. a, s. 43). 
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Författaren skriver också att om barnen får ta del av flera olika berättelser skapar barnen kunskap 

om språkanvändningen för att lära sig läsa och skriva samt att berätta själva. Vidare anser hon att 

genom att barnen får möjlighet till gemensam läsning med barngruppen släpps fantasin lös och 

det kan även inspirera dem när de skriver. Barn som ofta får lyssna till berättelser lär sig 

berättelsens uppbyggnad. Barnen kan på så vis skapa en förståelse mellan händelser som gör att 

barnen kan minnas berättelsen. Granberg (2006) påtalar att sagan har signaler som skapar 

trygghet och distans till händelserna samtidigt som den är mångtydig och symboliskt laddad och 

man vet när den startar och slutar. Fast (2011) skriver att berättelser utvecklar språket genom att 

barnen får ta del av hur språket låter och är uppbyggt. Barnen får även lära sig nya ord som de 

inte vet betydelsen av, men genom att sätta in dem i ett sammanhang förstår de innebörden av 

orden. Granberg (2006) belyser att barnets språkliga utveckling hänger samman med och sker i 

samspel med hela barnets utveckling, men inte utan stimulans. När vuxna lyssnar till, samtalar 

med och berättar för barnen stimuleras deras ordförråd och uttrycksförmåga, samt deras 

meningsuppbyggnad och grammatik. För att barnets språk ska utvecklas är den grundläggande 

förutsättningen att barnet får en positiv kommunikation. 

2.5.1 Sagan i förskolans verksamhet 

Simonsson (2006) beskriver att böcker kan användas i olika aspekter både när det gäller fantasi 

och här och nu situationer. Med detta menar författaren att fantasin kan användas i olika 

lärsituationer samt som underhållning. Simonsson menar också att fantasin är viktig för barnen 

och att de i verksamheten ska ha möjlighet att utveckla sin fantasi för framtida lärande. Via 

berättelser och fantasi har barnen möjlighet att utveckla sin föreställningsförmåga. Enligt 

Granberg (2006) är det viktigt att låta barnen själva bearbeta sagan med sitt eget läsande är ett 

annat sätt vilket då handlar om att det måste finnas litteratur tillgängligt och synligt för barnen. 

Helst bör litteraturen ha anknytning till sagostundens saga eller tema. Detta för att barnen själva 

ska kunna titta i, inspireras av och samtidigt njuta av boken på egen hand. Om sagan bearbetas 

tillsammans med barnen stärks den pedagogiska effekten av sagostunden. För att alla barnen ska 

kunna ta till sig innehållet i en saga är det viktigt att läsa samma saga flera gånger och framför allt 

för de yngre barnen. Svensson (2009) menar att om man läser en bok högt för barnen innebär det 

att den som läser har ett stort inflytande över hur innehållet tolkas och hur intresset och 

koncentrationen på den som lyssnar är. Mycket handlar om hur du läser eller hur engagerad du är. 

En del som läser högt för barnen läser ordagrant ur boken, en del läser med inlevelse eller 

använder sig mer av berättande än att läsa. För de minsta barnen är den mer berättande varianten 
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bättre eftersom det hjälper barnen att koncentrera sig och att det mer leder till ett samtal om 

texten mellan lyssnaren och berättaren. Den renodlade läsningen som inte anpassas till det 

enskilda barnet har också visat sig vara bra eftersom barnen får erfarenheter av författarens språk 

och hur författaren språkligt presenterar berättelsen. Ekström (2005) beskriver att inom förskolan 

behöver barnens muntliga berättelser stärkas i verksamheten. Genom att använda sig av olika sätt 

att berätta uppstår en tillit och ömsesidighet mellan läsare och lyssnare. Med uppmuntran och 

stöd kan alla barn utveckla tillit till sin egen berättarförmåga, samt kan de utveckla 

uttrycksförmåga och självförtroende. Barnen behöver samtidigt få tillgång till att lyssna till andras 

berättelse för att utveckla sin egen språkliga förmåga. De yngsta barnen berättar sina 

livsberättelser via leken, inte enbart med ord utan med gester, miner och sättet de leker på. 

Förskolans styrdokument (Utbildningsdepartementet, 2010) framhåller förskolans miljö som 

viktig för barns språkliga och kommunikativa utveckling. Vidare står det att om det finns en miljö 

som är rik och språkutvecklande kan barnen lära sig tillsammans med både andra kamrater och 

engagerade vuxna. Styrdokumentet för förskolan framhåller också att om miljön har rika 

kommunikativa hjälpmedel som till exempel bild, symboler och skrift kan barnen använda det i 

sin lek. Vidare står det att om förskolan använder sig av temaarbete kan även det här hjälpa 

barnen att hitta nya lockande och intressanta ämnen att samtala och kommunicera om, vilket i sin 

tur leder till att barnen använder språket för att få begrepp om världen.  

Svensson (2009) framhåller att ”barnlitteratur skulle kunna vara det mest centrala medlet för att 

stimulera barns språk och för att introducera barnen i olika skriftspråkliga aktiviteter” (a. a, s. 

145). För många barn är förskolan, förskoleklassen och skolan den bästa och enda platsen för att 

få lyssna till sagor medan det för andra är en behållning av nya och andra genrer än det som finns 

hemma. Genom att tillsammans med kamraterna få läsa och bearbeta samma saga kan det vara 

viktigt på grund av att man känner en viss gemenskap med de andra och att man får många 

lyssnarupplevelser. Vidare belyser Svensson att miljön i förskolan och förskoleklassen är mest 

lämplig då det gäller att bearbeta litteratur, på grund av att det finns tid och rum för dramatisering 

av berättelser och för att inspirera rollekar utifrån böcker. Här är läraren viktig när det gäller 

barnens erfarenheter av litteratur och deras bearbetning av innehållet och språket. Pramling 

Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) beskriver att barn får möta samma fenomen eller 

företeelser gång på gång i olika sammanhang är det ett sätt för barnen att förstå sin omvärld. 

Denna process kan pågå under en lång tid. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

skriver att det är viktigt med pedagogens budskap där kommunikationen mellan vuxna och barn 



 

10 

 

 

måste bli tydlig. Vidare anser författarna att det måste finnas klara och tydliga mål att sträva mot i 

både samlingar och olika aktiviteter. Det är viktigt att barnen får kontroll över sin lärprocess och 

det får de bland annat genom böcker. Granberg (2006) menar att sagor kan bearbetas på olika 

sätt bland annat genom högläsning, visuellt berättande, sagolek samt genom barns eget läsande. 

Att bearbeta en saga utifrån högläsning handlar om att efter sagans slut låta barnen få rita något 

de kommer ihåg från sagan. De yngsta barnen upplever saker och ting med sina sinnen till 

exempel känsel, syn och hörsel, vilket innebär att det är bättre att berätta sagan visuellt med 

konkreta bilder och figurer. Med visuellt berättande menas att en saga berättas med olika bilder 

eller material, som till exempel flanobilder, figurer, diabilder, dockteater eller teater där sagan görs 

synlig för barnen. Här präglas föreställningen av berättaren, där ögonkontakt och dialog är viktiga 

inslag. Att bearbeta en saga med hjälp av leken innebär att barnen tillsammans med den vuxne 

leker och att leken sker på barnens villkor och initiativ. Den vuxne kan hjälpa leken lite på traven 

genom att dra i vissa trådar i barnens lek och samtal genom att inta en roll och ställa frågor och 

samtidigt bolla vidare det till barnen. En sagolek är också ett sätt att bearbeta en saga i förskolan. 

2.5.2 Relationen mellan saga, lek och språk 

Ekström (2005) framhåller att i de vardagliga situationerna kan olika berättelser växa fram i till 

exempel byggleken. När barnen bygger kan något annat barn associera till en kamrats bygge och 

sedan uppstår ett gemensamt berättande, vilket betyder att ”barnen leker och lever sin berättelse” 

(a. a, s. 17). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att i leken stimuleras bland annat 

fantasin, kreativiteten, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, att kunna 

samarbeta och lösa problem tillsammans med andra. Det är också i leken som barn utvecklas 

socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Det är i rolleken, regelleken och i 

konstruktionsleken som barn utvecklas och prövar olika hypoteser som de sedan prövar i det 

sociala samspelet. Vidare skriver Pramling Samuelsson och Sheridan att barn som leker själva 

eller tillsammans med andra barn har fantasin med i leken, samt stimulerar sitt språk genom 

leken. Det är i leken tillsammans med andra som barnen måste kunna uttrycka sig på ett sådant 

sätt så att andra förstår, men barnen måste också själva förstå vad andra säger. Författarna belyser 

också att i leken knyts ord både till verkliga föremål och till händelser samt till inre bilder. 

Ungefär på samma sätt belyser Fast (2009) när hon beskriver att barnen använder sig av 

skriftspråket i leken genom att de kan fantisera och återuppleva saker de varit med om. I 

rollspelet menar hon att barnen leker att de är vuxna och gör saker som de vuxna gör till exempel 

läser tidningen, åker och handlar samt åker buss eller bil. I leken kan barnen förflytta sig från här 
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och nu - situationer och låtsats att de är någon eller något. Den här processen är lång men en 

viktig grund för att barnet ska kunna förflytta sig från det konkreta till det abstrakta. I 

styrdokumenten (Skolverket, 2010) kan man läsa om lekens betydelse för barns utveckling. Där 

står att barnen använder leken för bearbetning av olika upplevelser de varit med om, både 

positiva och negativa händelser. Vidare kan man läsa att i leken utvecklar barnen kommunikation, 

turtagning, samspel, fantasi och inlevelseförmåga. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

skriver att genom leken stimuleras fantasin och kreativitet samt att fantasi och inlevelseförmågan 

påverkas av varandra. På samma sätt anser Lindqvist (1999) när hon beskriver att sagan har en 

läkande betydelse i barnens känslomässiga liv, alltså både emotionellt och kroppsligt. Känslorna 

har olika uttrycksförmågor som kan kläs i både varma och kalla färger. Via de emotionella 

känslorna kommer fantasin till uttryck. Genom fantasin kombineras verkligheten och konsten, 

där konsten befriar den kalla och mörka känslan. Sagan har en psykologisk påverkan på barnen 

där leken blir en viktig funktion där barnen har möjlighet att ge uttryck för sina känslor. 

Frister Lind (1999) belyser att barnen upptäcker sig själva genom leken när de undersöker sin 

omvärld. De känner till exempel dofter, springer, gungar, bankar och samspelar med andra barn. 

I leken får barnen chans till att använda sina sinnen, som ger upplevelser som resulterar i 

erfarenheter och kunskaper. På så vis blir kroppen till ett verktyg i leken som också kan ge 

uttryck för sina känslor, glädje, sorg, iver, trötthet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) anser att leken är meningskapande för barn, meningsskapande i det att barnets hela värld 

visar sig genom till exempel barnets erfarenheter som blir till ett meningsskapande. Författarna 

skriver också att leken hänger samman med äventyret och sagan. Lekens mångfald hör ihop med 

barnets sätt att förhålla sig till sin omvärld i den meningen till ett lustfyllt sätt. Barn och vuxna 

genomlever olika teman grundade på sagor och berättelser. Vidare påtalar författarna att genom 

en rik lekvärld använder barn många erfarenheter och på så vis får barn en vidare värld. 

Mångfalden blir till en helhet, där barns alla erfarenheter från såväl sagans värld som verkligheten 

bidrar till nya tankar från varje enskilt barn. 
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3 Syfte 

Syftet med studien är att studera förskollärarnas beskrivningar av hur deras arbete med sagor 

påverkar barnens aktiviteter i förskolan och på fritiden. 

3.1.1 Frågeställningar 

1. Hur beskriver förskollärarna att sagan påverkar barns lek? 

2. Hur beskriver förskollärarna att sagan påverkar barns språk? 

3. Vilka olika arbetssätt väljer förskollärarna utifrån sagor? 

4. Hur beskriver förskollärarna samarbetet med föräldrarna kring sagor? 
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4 Metod 

Studien har en kvalitativ ansats och syftar till att studera förskollärarnas beskrivningar av hur 

deras arbete med sagor påverkar barnens aktiviteter i förskolan och på fritiden. För att besvara 

syftet har intervjuer använts som datainsamlingsmetod i form av enskilda halvstrukturerade 

intervjuer. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv.  Inom detta 

perspektiv menar Säljö (2000) att intresset riktas mot vad som sägs i exempelvis en 

intervjusituation, och inte vad man tänker. Han menar vidare att ”Det vi säger är ingen direkt 

spegel av vad vi tänker, och det vi tänker återspeglas inte nödvändigtvis i det vi säger. […] Det 

som går att följa är vad människor säger och vad de gör, men vad vi säger och gör är av många 

skäl ofta något annat än vad vi tänker” (a. a, s. 115).  

4.1 Intervjuer 

Intervjun är en halvstrukturerad intervju där intervjufrågor formulerats i förväg. Följdfrågorna 

som använts är olika beroende på respondenternas svar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjun är inte enbart ett vardagssamtal som utgår från en intervjuguide med olika teman utan 

har ett syfte. Vi har valt att använda oss av enskilda intervjuer eftersom förskollärare kan beskriva 

hur arbetet med sagan påverkar barnen i verksamheten.  

4.2 Urval 

Det är sju verksamma kvinnliga förskollärare som har deltagit i studien. Efter att ha sökt på 

förskolor med inriktning på språk och saga på kommunens hemsida, men inte fått några träffar, 

valdes förskollärare som är välkända för oss inom samma kommun som vi är verksamma i. Trost 

(2010) beskriver att genom att använda sig av förskollärare som är kända för intervjuarna kallas 

detta urval för bekvämlighetsurval, vilket innebär att välja ut de personer som tycks passa till 

studien. Respondenterna kontaktades via telefon och personlig kontakt då tid bestämdes för 

intervjutillfälle. Intervjuerna utfördes på tre olika förskolor där åldersgruppen på barnen var 

mellan ett till fem år.  

4.3 Genomförande 

Respondenterna informerades om syftet med intervjun och hur de kommer att ingå i vår studie. 

Intervjuerna utgick från frågeställningar som utformats i förväg, däremot kan följdfrågorna se lite 

olika ut beroende på respondenternas svar. Vid intervjutillfällena valde vi att utföra intervjuerna 

själva. Detta innebar att en av oss genomförde två enskilda intervjuer och en dubbelintervju, 
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medan den andra hade tre enskilda intervjuer. Intervjuerna var enskilda förutom en som var 

dubbelintervju på grund av att det blev en missuppfattning mellan respondenterna. Meningen var 

att de skulle haft enskilda intervjuer, men den andra respondenten kom in i rummet precis när 

intervjun med första respondenten skulle börja. Det här gjorde att intervjuaren valde att låta båda 

två delta under intervjun. Sju kvinnliga förskollärare intervjuades och varje intervju tog mellan 10 

- 40 minuter. Med hjälp av mobiltelefoner spelades intervjuerna in och stödanteckningar gjordes 

för att kunna lägga fokus på respondenten. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om att registrera 

intervjuer där användning av ljudbandinspelning gör att intervjuaren kan koncentrera sig på 

ämnet. För att respondenterna inte skulle känna sig stressade genomfördes intervjuerna på 

förskollärarnas arbetsplatser. Det här finner vi stöd i hos Bell (2006) när hon beskriver vikten av 

att låta respondenterna välja både tid och plats där man kan sitta ostört att prata utan att både 

telefonen ringer eller andra personer knackar på dörren. 

4.4 Analys 

Varje intervju har transkriberats skrivits ut av ansvarig intervjuare. Vi har lyssnat igenom de 

inspelade intervjusekvenserna för att vara säkra på att vi har uppfattat det som respondenterna 

sagt och uttryckt under intervjun. Det insamlade materialet har studerats flera gånger för att hitta 

mönster utifrån frågeställningarna, där de olika mönstren har markerats med olika färger. På 

samma sätt beskriver Kvale och Brinkmann (2009) när de skriver om att koda eller kategorisera 

det insamlade materialet för att hitta relevanta mönster. De mönster som framkom har 

sammanställts under fyra olika teman där de gemensamma mönstren presenteras utifrån sagan i 

olika former; sagans betydelse för språket, relationen mellan saga och lek samt sagan i 

verksamheten. 

4.5 Etiska aspekter 

I denna studie betyder de etiska aspekterna att det är viktigt att respondenterna har fått 

information om syftet med studien som de ska ingå i, samt att de vet om sin frivillighet att delta. 

Det är även viktigt att tänka på att inte sprida ut personlig data och vad som framkommit under 

intervjun samt vilken arbetsplats respondenten arbetar på. Förskollärarnas namn är fingerade. 

Namnen som vi har använt oss av är Ann, Karin, Mari, Sara, Johanna, Ofelia och Ulla. 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller att det är viktigt att tänka på de forskningsetiska principerna 

såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 

beskriver de olika kraven på följande sätt. Med informationskravet menas att intervjuaren ska 
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informera om undersökningens syfte, med samtyckeskravet har respondenten själv rätt att 

bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om 

respondenterna ska hanteras konfidentiellt utan tillgång för andra och nyttjandekravet handlar om 

att alla insamlade uppgifter om personer endast får användas till forskningens ändamål. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver reliabilitet och validitet där reliabilitet betyder 

tillförlitlighet. Författarna menar att om ett resultat kan upprepas av en annan forskare och vid 

andra tidpunkter med samma metod och resultat är undersökningen tillförlitlig. Trovärdighet, 

validitet, innebär att mäta om en fråga verkligen beskriver det vi tänkt oss att undersöka. Innan 

intervjuerna genomfördes frågade vi några kollegor om de var intresserade av att läsa igenom 

intervjufrågorna. Anledningen var att ta reda på om frågorna var i rätt ordning samt formulerade 

utifrån studiens syfte. Bell (2006) beskriver att om man låter kollegor eller vänner läsa igenom 

frågorna för att få reda om de är rätt formulerade och om de fungerar utifrån syftet är det ett bra 

tillvägagångssätt för att få reda om frågorna är tillförlitliga och giltiga. 
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5 Resultat  

Här presenteras resultatet som framkommit under intervjuerna. De olika mönstren har 

sammanställts under fyra teman. Under Sagan i olika former presenteras förskollärarnas 

uppfattningar om vad saga är för något. Sagans betydelse för språket handlar om förskollärarnas 

beskrivningar av vad sagan gör med barnets språk. Under Relationen mellan saga och lek presenteras 

förskolornas beskrivning av sagan i leken. Sagan i verksamheten innefattar vilka olika arbetssätt som 

förskollärarna använder i verksamheten när det gäller arbetet med sagan.  

5.1 Sagan i olika former 

När förskollärarna fick frågan vad ordet saga betyder för dem beskrev de flesta de klassiska 

sagorna och böcker. 

Jag tänker på de klassiska sagorna, bockarna Bruse, Rödluvan, de tre små björnarna, Askungen 
(Ofelia).  

Jag tänker mycket på de gamla sagorna och folksagorna (Johanna). 

Böcker är en stor del, men själva berättandet tycker jag är väldigt viktigt för jag tror att vi glömmer bort 
det mycket idag (Ann). 

Förskollärarna pratade om det fria berättandet vilket kan utgå ifrån en händelse som barnen har 

varit med om, men också med hjälp av bokens bilder eller flanobilder samt muntligt berättande.  

En saga kan också vara en flanosaga med bilder på det viset också och inte bara text där man kan 
fantisera runt omkring (Mari).  

Då kan man fantisera ihop en lite egen berättelse. Men ofta tänker man på böcker (Sara).  

Några av förskollärarna pratade om fantasi samt om sagans uppbyggnad, men också att 

användningen av olika tonlägen har betydelse.  

Jag tänker på fantasi, oftast kan man med hjälp av sagan hjälpa barnen med att fantisera eller få egna 
bilder i huvudet (Ulla).  

Muntligt berättande tänker jag också på fritt berättande där jag hittar på själv en början, mitt och ett 
slut (Ofelia).  

Ja, bara ordet saga tänker man på någon fantasifull berättelse (Sara). 

Sammanfattningsvis när förskollärarna fick frågan vad ordet saga betyder för dem talade de flesta 

om de klassiska sagorna och böcker. En del av förskollärarna talade om det fria berättandet där 

fantasin har en betydande roll. 
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5.2 Sagans betydelse för språket 

Förskollärarna uttrycker att sagan har en betydande roll för barns språk. De menar att barnen 

kommer i kontakt med och blir bekant med nya ord och begrepp genom sagan. Ord som 

författare och illustratör kan vara nya ord och begrepp som barnen inte vet vad de betyder, vilket 

resulterar i ett vidgat ordförråd. Johanna talade om att barnen får ett större ordförråd genom 

upprepningar.  

Sagan om vanten är upprepningar det är lättare för barnen att komma ihåg. De får större ordförråd, de 
använder sig av andra ord (Johanna).  

Förskollärarna pratade även om att användningen av rim i allmänhet utvecklar barnen ett mer 

verbalt språk och meningsuppbyggnader.  

ÅHH också när man läser saga att man uppmärksammar ord och begrepp. Det är viktigt att sätta ord 
på begreppet, […]. Genom att förklara för barnen lär sig barnen nya ord, bilder och uttryck. […] det 
ger möjlighet till större ordförråd och till ett möte med rikare språk […] Just ja, jag tror att de får ett 
större ordförråd och andra begrepp. Och att man rimma, att de får ett verbalare språk (Ofelia). 

Några förskollärare pratade om böckernas betydelse för barns skriftspråksutveckling där de 

jämförde ord och bokstäver med varandra. Att sätta fingret på orden i sagan betyder något för 

sagan samt att barnen jämför bokstäverna i orden. 

Att de ser att jag rör på fingrarna, att de ser att ordet betyder något för sagan (Ofelia).  

Titta här alltså, man sitter och följer liksom fingret på ett ord också och jämför med bokstäver och ja, att 
det är vissa de känner igen då och sådär. Jag tror att det har ökat intresset inne hos oss för vi har 
bokstäver på golvet, även siffror (Ann). 

Detta inspirerade barnen senare till lekskrivning och samtal mellan barnen där de samtalade om 

hur en del ord stavas. Ann beskriver en situation på förskolan om ett samspel mellan två barn, 

där hon utgår ifrån ett samtal mellan två barn, Lotta och ett annat barn.  

Lotta, jag kan skriva öl. Jaha, svarade hon den andra. Ska jag visa dig? Ja. Kan du lära mig skriva Lotta sen 
då? Så de satt liksom och skrev och så skrev hon öl och den andra visade när hon skrev sitt namn då också fick 
hon skriva efter då. Och hon sa bokstäverna och så satt de där och utbytte detta då (Ann). 

Förskollärarna belyser hur viktigt det är att samtala runt och omkring böcker och sagor, men att 

de inte alltid har tid att reflektera över vad de läst tillsammans med barnen. Presentationen av 

boken eller sagan ser lite olika ut, men de anser ändå att det är viktigt för att barnen ska ha 

möjlighet att skapa en inledning eller förståelse för bokens handling.  

Att de får möjlighet att se föreställningar till att lyssna till en saga, kan det vara svårt att tänka 
abstrakt att kunna tänka sig in i sagan (Ofelia).  
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Vidare anser förskollärarna att det är viktigt att låta barnen få möjlighet att diskutera och 

reflektera över bokens eller sagans handling på grund av att många barn har en stark 

inlevelseförmåga. Genom att samtala kring bokens och sagans syfte och handling pågår ett samtal 

mellan barn/ vuxen och barn/ barn. Via samtalen uttrycker förskollärarna att barnen lär sig prata 

i meningar och olika fraser.  

Och just att man pratar med barnen omkring sagan, om det som händer i sagan, om känslomässigt och 

hur de upplever sagan (Karin).  

Man lär sig ju mycket. Man lär sig prata, man lär sig meningar, man lär sig nya ord. […] Så visst lär 
de sig mycket nya ord och begrepp (Sara).  

Förskollärarna beskriver att barnen kommer i kontakt med sin egen fantasi där de lär sig att sätta 

ord på vad de hört samt kan relatera till sina egna erfarenheter och upplevelser.  

Jag tänker då att fantasi, att det inte finns några bilder… allra mest använder då man berättar fritt då 
man inte har några hjälpmedel, att de måste tänka själva. Hur tror du att det ser ut frågar jag ibland. 
Det är viktigt att de får skapa sina egna (Ulla). 

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna att sagan har en betydande roll för barns språk och 

skriftspråket. De uttrycker att genom sagan kommer barnen i kontakt med nya ord och begrepp. 

Genom att barnen använder sig av nya ord och begrepp så får de ett vidgat ordförråd. 

Förskollärarna beskriver att genom att använda sig av rim utvecklar barnen ett mer verbalt språk 

och meningsuppbyggnad. En av förskollärarna belyste böckernas betydelse där barnen kommer i 

kontakt med bokstäver där de samspelar och jämför ord och bokstäver med varandra. Något som 

förskollärarna också talade mycket om är samtalet runt omkring böcker. De uttrycker att 

samtalen kring bokens eller sagans syfte och handling blir till ett samtal mellan barn/ vuxen och 

barn/ barn. Detta uttrycker förskollärarna är viktigt för barnen eftersom de lär sig prata i 

meningar och i olika fraser. Vidare uttrycker förskollärarna att det är viktigt att låta barnen få 

möjlighet till att diskutera och reflektera över bokens eller sagans handling på grund av att många 

barn har en stark inlevelseförmåga. 

5.3 Sagans påverkan på barns lek 

Förskollärarna uttrycker att sagan i leken är en form av bearbetning av sagan där barnen gärna vill 

börja leka sagan för att sedan övergå till en annan lek.  

De är väldigt glada att härma efter. Det påverkar fantasi och de leker andra historier alltså vissa delar. 
De fortsätter med bearbetningen (Johanna).  
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Ibland kan barnen utveckla en saga genom att komma in i andra karaktärer som inte finns med i 

den ursprungliga sagan, vilket leder till att sagan får en annan betydelse. Ulla beskriver att barnen 

kan vidareutveckla berättelsen. 

Ibland kan de spinna vidare på vad man har berättat, ibland kan man höra att de använder orden 
(Ulla). 

Ja, man kan läsa en saga och sen kan de bli en figur man har läst om i sagan, alltså det fortsätter så 
eller någon händelse – att de leker det sen (Sara). 

De vill ju gärna leka efteråt, beroende på vad det är för något vi har läst. Ibland har de gått och klätt ut 
sig och varit de här rollfigurerna. Ibland är det bara några stycken som har varit rollfigurerna och som 
utvecklas till något helt annat. Fast det började ifrån den sagan vi läste och utvecklades till något annat 
istället (Karin). 

Förskollärarna pratar om att barnen övergår till att leka med figurer och leksaker som de har hört 

om i sagan.  

Om man har läst någon gång om dinosaurier då är det lätt att det fortsätter över till dinosaurierna och de 
leker med det sen, för det är lite aktuellt (Mari).  

Karin beskriver att en saga kan återkomma i leken efter flera dagar till exempel i skogen.  

Och så har leken kommit fram där istället. Om det varit ja, det har vart både troll, robotar och allt 
möjligt där de har mer yta att röra sig på. De klättrar på stenar och gömmer sig bland träden och så 
vidare (Karin). 

Ann pratar om att barnen leker mycket och att steget mellan saga, böcker och lek inte är 

så stort.  

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna att relationen mellan sagor och lek är en form av 

bearbetning. De talade också om att sagan kan vidareutvecklas där barnen intar nya karaktärer. 

5.4 Sagans påverkan på verksamheten 

Förskollärarna uttrycker att de använder sagan i många olika moment under dagarna på 

förskolan. De menar att sagan används i till exempel tema, skapande, drama samt 

föräldrasamverkan.  

Vi har haft drama – bockarna Bruse […] Det var lite läskigt med bockarna Bruse och det här, men 
sen så var alla med till slut. De fick en annan bild av sagan när de spelade (Mari). 

När det handlar om drama beskriver nästan alla förskollärarna att det används i olika syften som 

till exempel spela teater, både dockteater och levande, som grundar sig på olika sagor eller 

verkliga händelser.  
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Jag tycker mycket om att dramatisera både i böcker, dockteater, levande teater. Mycket det här med 
prinsessor, troll och jättar (Karin). 

Teater har vi jobbat med i alla fall i min grupp medan andra inte fått det tyvärr. Det med saga hänger 
tyvärr mycket på pedagogen vad man har för intresse (Ofelia).  

Vidare pratar förskollärarna om att det inte bara är barnen som agerar utan även vuxna är med 

och dramatiserar olika situationer till exempel tambursituationer som kan vara konfliktsituationer.  

Vi spelade upp tambursituationer för ett tag sen för att vi tyckte att de var så dåliga på att klä på sig. 
Jag var den ordentliga som visste precis allt och kollegan var den som slängde med kläderna och glömde 
kissa (Sara). 

Förra året vid Lucia så hade jag ett vitt skynke och gjorde som en berättelse, det var en gång en tomte 
som bodde i ett hus… då avslutade jag med att det börjar snöa och då tog jag pärlsocker. Detta gjorde vi 
när vi övade in sångerna, det var kul (Johanna). 

När förskollärarna använder sig av skapande med hjälp av sagan handlar det mest om att måla 

eller rita till sagan där även musik kan förekomma för att barnen ska komma i viss stämning. En 

av förskollärarna uttrycker att barnen är för små för att måla eller rita till en saga, däremot menar 

hon att barnen kan måla med vattenfärger  till musik för att komma i viss stämning.  

Nää, de är för små. Att de kan använda sig av vattenfärger för att komma i viss stämning till exempel 
vad handlar detta stycke om? (Johanna).  

De material som används är vattenfärger och tusch. Istället för att samtala om sagan efteråt 

använder sig förskollärarna av skapande för att få en upplevelse av hur barnen uppfattar sagan.   

Efter att ha läst en saga får barnen rita med vattenfärg och med tusch, att de får rita vad som är 
spännande eller berörde dem eller varför har du just valt denna scen? […] Det kan vara intressant att be 
dem rita vad de uppfattar med sagan, vad boken handlar om vad som är viktigt som vi tycker på samma 
sätt. Ibland kan de lägga märke på en annan detalj i boken som vi inte uppfattar (Ofelia). 

En av förskollärarna beskriver att hon använder olika material i den skapande verksamheten för 

att kunna göra olika saker till sagorna som till exempel dockor, robotar där armar och huvud i 

första hand görs.  

En del sagor har vi haft mer material till, utklädeskläder eller robotar där vi har gjort lite armar och 
huvud (Karin). 

I den dagliga planeringen av verksamheten uttrycker förskollärarna att läsvila är en del som 

återkommer och oftast efter maten. Läsningen förekommer även flera gånger om dagen men då 

på barnens intresse och förfrågan. Platsen för läsvilan är oftast i samband med en soffa i ett rum. 

Stämningen kring sagan hade olika betydelse för de olika förskollärarna där en del uttryckte att 
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det var viktigt att de sitter bra, det ska vara mysigt, barnen får lugn och ro och att inte ha för stora 

läsgrupper.  

Jag tror att det är viktigt att barnen sitter bra under läsningen annars blir det ett orosmoment, det blir 
inte skönt för dem och inte lätt att lyssna heller (Mari).  

Andra ansåg att det var viktigt att skapa en stämning för att få en spänning kring sagan, genom att 

tända ljus och klä sig som en sagotant till exempel med en cape.  

Sen har vi försökt att skapa en stämning så att man tar på sig en, i detta fall en rödluvan cape som en 
sagomantel och så säger jag att nu är jag en sagotant. För att skapa en stämning kring sagoberättande 
eller spänning kan man säga (Ulla). 

Förskollärarna uttrycker att tema är ett sätt att använda sig av sagan på ett mer medvetet sätt till 

exempel genom bokpåse samt för att prata om kamratskap i gruppen. Genom bokpåsen får 

barnet träna på att tala inför sina kompisar och stå i centrum. Förskollärarna tycker det är bra att 

använda sig av bokpåse för att föräldrarna ska bli involverade i temat. Att använda sagan till att 

exempelvis prata om kamratskap är ett sätt där några förskollärare uttrycker att barnen kan 

relatera till och förstå hur de i sagan känner. De kan på så vis sätta ord på vissa känslor.  

Vi har pratat lite om kamratskap, samarbete, respekt och trygghet. Där använder vi sagan hemskt 
mycket. För att få fram de här sakerna på ett bra sätt (Karin). 

Förskollärarna uttrycker att föräldrarna inte är särskilt involverade i just arbetet med sagan 

eftersom ingen av förskolorna arbetar med sagotema.  

Tyvärr har vi nog inte involverat föräldrarna i enbart själva sagan utan det är när det har varit i själva 
temat (Karin). 

Genom temaarbetet där även användningen av sagor blir mer aktuell, blir föräldrarna mer 

involverade i verksamheten än annars, vilket flertalet av förskollärarna uttryckt.  

Ulla talar om föräldrarnas delaktighet i bokpåsen. ”De har varit väldigt positiva, jag tror de tycker det 
är roligt att vi tar någonting hemifrån då blir de engagerade. När barnen väljer en bok så sker en 
kommunikation och man ser att ofta barnen och föräldrarna har varit med.”  

Genom bokpåsen. Barnens val av bok. […] Det enda vi har som vi varit noga med är att föräldrarna 
ska välja en bok som passar. Inte för stor bok, barnen ska kunna läsa och vi ska ha tid. Föräldrar är 
mer osäkra på om de gör rätt (Johanna). 

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna att sagan används i verksamheten på olika sätt via till 

exempel skapande, drama och tema. När det handlar om föräldrasamverkan uttrycker alla 

förskollärarna att föräldrarna inte är särskilt involverade i arbetet med och omkring sagor, men 

vid olika temaarbeten blir de mer involverade genom bland annat dokumentationer. 



 

22 

 

 

6 Diskussion och slutsatser 

Här diskuteras de resultat som framkom i intervjuerna i förhållande till litteraturen, det 

sociokulturella perspektivet, litteracitet samt utifrån tidigare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på förskollärarnas uppfattningar av hur deras arbete med sagor 

påverkar barnens aktiviteter i förskolan och på fritiden. Till syftet var fyra frågeställningar 

kopplade som handlade om sagans påverkan på barns lek, sagans påverkan på barns språk, olika 

arbetssätt utifrån sagor och samarbetet med föräldrarna kring sagor. Studien har en kvalitativ 

ansats där utgångspunkten är enskilda halvstrukturerade intervjuer med förutbestämda frågor. 

Anledningen till att vi valde den här metoden var för att förskollärarna kunde beskriva hur de 

uppfattar arbetet med sagan och hur den påverkar barnen i verksamheten. I intervjuerna 

framkom hur förskollärarna arbetar med sagan och hur de tänker om sagan, vilket också har gjort 

att frågeställningarna till syftet har blivit besvarade.  

En fundering som uppkom var om svaren från respondenterna i dubbelintervjuen hade blivit 

annorlunda om det hade varit en enskild intervju. Respondenterna i dubbelintervjun kan ha 

påverkats av varandra. Det var inte något som intervjuaren direkt lade märke till. Detta kan också 

bero på att intervjuaren var en känd person för respondenterna.   

6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras vårt resultat som framkom under intervjuerna och som kopplas till 

litteraturgenomgången.     

6.2.1 Sagan i olika former 

I vårt resultat framkom att förskollärarna ofta tänker på de traditionella sagorna när de hör just 

ordet saga. Förskollärarna läser eller berättar ofta sagor som till exempel Bockarna Bruse, Askungen 

eller Rödluvan. Förskollärarna uttrycker att det fria berättandet kan utgå ifrån en händelse som 

barnen har varit med om, men också med hjälp av bokens bilder eller flanobilder samt muntligt 

berättande. Det förskollärarna beskriver om det fria berättandet finns i litteraturen där Lundgren 

et al (2010) skriver att inom den sociokulturella traditionen ska språket ses som ett dynamisk och 

ständigt utvecklingsbart teckensystem där bild, talat och skrivet språk samspelar med andra 

utvecklingsformer. 
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6.2.2 Sagans påverkan på barns lek 

De flesta av förskollärarna beskrev att de kunde se sagan i leken. Vidare pratade de om att något 

barn ibland vill leka samma lek flera dagar i sträck eller tills de andra barnen tröttnar. I litteraturen 

beskriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att leken hänger samman med 

äventyret och sagan. Lekens mångfald hör ihop med barnets sätt att förhålla sig till sin omvärld. 

Barn och vuxna genomlever olika teman grundade på sagor och berättelser. Vidare skriver 

författarna att genom en rik lekvärld använder barn många erfarenheter och på så vis får barn en 

vidare värld. Mångfalden blir till en helhet, där barns alla erfarenheter från såväl sagans värld som 

verkligheten bidrar till nya tankar från varje enskilt barn. Detta framkom även i intervjuerna med 

förskollärarna där de beskriver att barnen reflekterar och bearbetar sagan i leken. Förskollärarna 

uttrycker att barnen gärna leker sagan men som de sedan utvecklar genom att gå in i andra 

karaktärer som inte tillhör den ursprungliga sagan.  

6.2.3 Sagans betydelse för barns språk 

Alla förskollärarna uttrycker att sagan är viktig för barns språk. De menar att barnen kommer i 

kontakt med och blir bekanta med nya ord och begrepp genom sagan. Ord som författare och 

illustratör kan vara nya ord och begrepp som barnen inte vet vad de betyder, vilket resulterar i ett 

vidgat ordförråd. Här kan vi hålla med Fast (2011) där hon skriver att berättelser utvecklar 

språket genom att barnen får ta del av hur språket låter och är uppbyggt. Barnen får även lära sig 

nya ord som de inte vet betydelsen av, men genom att sätta in dem i ett sammanhang förstår de 

innebörden av orden. Alla förskollärarna uttryckte att det är viktigt att samtala runt och omkring 

sagor, men att de inte alltid har tid att reflektera över vad de läst tillsammans med barnen. Tid är 

något som ofta diskuteras på förskolor, men hur kan tiden användas på ett mer positivt sätt och 

inte som en ursäkt för att inte göra vissa saker? Att presentera sagan eller boken kan se lite olika 

ut men det är ändå viktigt för att barnen ska få möjlighet till att skapa en inledning eller förståelse 

för bokens handling. Förskollärarna uttrycker att samtal kring bokens och sagans handling och 

syfte blir till ett samtal mellan barn/barn och vuxen/barn. Där barnen lär sig prata i meningar 

och olika fraser. Vidare pratade förskollärarna om att det är viktigt att låta barnen få möjlighet att 

diskutera och reflektera över bokens eller sagans handling på grund av att många barn har en 

stark inlevelseförmåga. I litteraturen skriver Svensson (2009) att om man läser högt för barn och 

samtalar om texten bidrar det till en djupare språkförståelse än om man läser utan att diskutera 

innehållet. 
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6.2.4 Sagans påverkan på verksamheten 

Förskollärarna beskriver att sagan används i många olika moment under dagarna på förskolan, 

såsom skapande, drama, tema och föräldrasamverkan. När förskollärarna använder sig av 

skapande med hjälp av sagan så handlar det mest om måla eller rita med hjälp av musik för att 

komma i viss stämning. Det här är något som Johanna, en av förskollärarna också talade om, där 

barnen ska få möjlighet att måla eller rita till musik för att komma i viss stämning. Här beskriver 

Granberg (2006) att bearbetning av en saga utifrån högläsning handlar om att man efter sagans 

slut låter barnen få rita något de kommer ihåg från sagan. Vidare står det att barnen upplever 

saker och ting med sina sinnen till exempel känsel, syn och hörsel. Förskollärarna uttrycker att det 

material som oftast förekommer är vattenfärger och tusch men också annat material som de har 

gjort armar och huvud av till robotar i den skapande verksamheten. Detta belyser även Fast 

(2009) där hon beskriver att barnen kan behöva hjälp att tänka kreativt för att kunna använda sin 

inbillningsförmåga och fantasi. Hon menar även att fantasin kan spegla önskningar, tankar och 

känslor samt kan spela personer ett spratt då tankar och bilder stämmer överens med den 

sinnesstämning som personen befinner sig i. 

När förskollärarna använder sig av drama beskriver nästan alla förskollärarna att det används i 

olika syften som till exempel spela teater, både dockteater och levande, som grundar sig på olika 

sagor eller verkliga händelser. Vidare pratar förskollärarna om att det inte bara är barnen som 

agerar utan även vuxna är med och dramatiserar olika situationer till exempel tambursituationer 

som kan vara konfliktsituationer. Detta finner vi i Svensson (2009) där hon beskriver att miljön i 

förskolan och förskoleklassen är mest lämplig då det gäller att bearbeta litteratur, på grund av att 

det finns tid och rum för dramatisering av berättelser och för att inspirera rollekar utifrån böcker. 

Här är läraren viktig när det gäller barnens erfarenheter av litteratur och deras bearbetning av 

innehållet och språket. När förskollärarna talar om teman menar de att användningen av sagan 

kan ske på ett mer medvetet sätt som till exempel bokpåse samt för att prata om kamratskap i 

gruppen. Att använda sagan till att exempelvis prata om kamratskap är ett sätt där några 

förskollärare uttrycker att barnen kan relatera till och förstå hur de i sagan känner. De kan på så 

vis sätta ord på vissa känslor. I Lindqvist (1999) fanns det förskollärarna berörde om hur barnen 

sätter ord på sina känslor där de kan mätas i kalla och varma färger och där barnen via de 

emotionella känslorna kan uttrycka fantasi. Vidare skriver Lindqvist att sagan har en psykologisk 

påverkan på barnen där leken blir en viktig funktion för barnen att uttrycka sina känslor.  
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Förskollärarna uttrycker att föräldrarna allt för sällan blir involverade i arbetet med sagan. Det är 

mest vid temaarbete som föräldrarna blir mer involverade eller uppdaterade på vad förskolan 

arbetar med. Att föräldrarna inte är så involverade i sagan beror på att förskolorna inte arbetar 

enbart med sagan utan använder den i verksamheten som ett pedagogiskt hjälpmedel och som 

alltid finns där. I Fast (2007) står det att med föräldrarnas engagemang i barnets utveckling skapas 

bra förutsättningar både socialt och kulturellt. Många av förskollärarna uttrycker att de använder 

sig av bokpåse som tema. Genom bokpåsen får barnet träna på att tala inför sina kompisar och 

stå i centrum. Förskollärarna tycker det är bra att använda sig av bokpåse för att föräldrarna ska 

bli involverade i temat. Ulla, en av förskollärarna, beskriver att föräldrarna är positiva till 

bokpåsen och blir engagerade, vilket leder till en kommunikation mellan föräldrarna och barnen.  

Ekström (2005) belyser att på förskolan har pedagogerna med hjälp av föräldrarna möjlighet att 

knyta an till barnens tidiga erfarenheter, vilket handlar om att låta barnen få möjlighet till ett 

varierat språk- och talutrymme i vardagliga situationer. Genom att engagera föräldrarna i 

bokpåsetemat utvecklar barnen tillsammans med föräldrarna och förskolan en språklig 

kommunikation, vilket ligger till grund för litteracitet. I Björklund (2008) beskrivs det att 

litteracitet är grunden för språklig kommunikation där länken till den språkliga världen går via 

människors erövrande i vardagslivet samt tillsammans med andra i olika aktiviteter. 

Sammanfattningsvis har förskollärarna kunnat beskriva hur arbetet med sagan påverkar 

verksamheten. Förskollärarna har beskrivit vilka olika arbetssätt de har använt sig av utifrån sagor 

såsom skapande, drama och tema. Förskollärarna har beskrivit att sagan har haft en viss påverkan 

av barns lek samt har de även kunnat beskriva hur involverade föräldrarna är i arbetet med och 

omkring sagor.  

6.3 Slutsats och avslutande tankar 

Innan vi började intervjua förskollärare trodde vi att de skulle prata om fantasi med koppling till 

sagan i större utsträckning än vad de gjorde. Det var några förskollärare som hävdade att fantasin 

är viktig medan några inte nämnde fantasi alls. Har sagan betydelse för fantasin? Kan det bero på 

vilket sätt man väljer att berätta en saga på? Om förskolläraren väljer att berätta en saga utan 

bilder och låta barnen få fundera på hur det kan se ut där sagan utspelas, utvecklas fantasin mer 

då? Kan alla barnen bilda sig en egen bild av sagan? Det här är funderingar som vuxit under 

studiens gång med tanke på att förskollärarna inte uttryckte att fantasin har så stor betydelse. I 

litteraturen fanns det däremot mycket som talade om att fantasin är viktig för barnen. I 
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Simonsson (2006) finns det beskrivet att fantasin är viktig för barnen och att de via berättelser 

och fantasi ska få möjlighet att utveckla sin föreställningsförmåga. Förskollärarna uttrycker att 

sagan emellanåt finns med i leken. Det vi uppmärksammade var att leken har en betydande roll i 

förskolans verksamhet men att förskollärarna inte alltid såg själva sagan i leken. Sagan och leken 

hör på något sätt ihop och som kanske hjälper barnen att känna trygghet i gruppen samt utveckla 

ett rikt språk med olika begrepp. I Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskrivs 

att leken hänger samman med äventyret och sagan där mångfalden blir till en helhet. Alla barns 

erfarenheter från såväl sagans värld som verkligheten bidrar till nya tankar från varje enskilt barn.  

Är det så att sagan ses som en tradition i förskolan som alltid ska finnas där? Säkert gör den det, 

men det är viktigt att veta varför och på vilket sätt som sagan kan användas på samt hur mycket 

barnen kan utvecklas via sagoberättandet. Med vår inledande dikt i tankarna så ingår barnen hela 

tiden i ett sammanhang där de har möjlighet att uttrycka sig på olika sätt i olika aktiviteter i 

förskolans verksamhet.  

De leker väldigt mycket. […] mellan saga, böcker och lek kanske inte steget är så stort egentligen 
(Ann). 

6.4 Vidare forskning 

De funderingarna som uppkom efter intervjuerna var en tanke som en av förskollärarna hade. 

Vad betyder egentligen olika böcker för pojkar och flickor? Karin pratade om att hon ibland 

kunde se att pojkar och flickor ser olika på sagor. Pojkar visar inte alltid så stort intresse på en 

saga som handlar om till exempel en prinsessa, men om de däremot får möjlighet att dramatisera 

sagan istället får sagan en annan betydelse. Det här kan bero på att i sagan finns hjältar och 

prinsar runt prinsessan som egentligen har större utrymme i sagan än pojkarna tänker på när de 

lyssnar på sagan. Det här är en intressant tanke som vi kommer att ta med oss i vårt fortsatta 

arbete som förskollärare.  

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

7 Referenslista 

Bell, Judith. (2006). Introduktion till forskningsmetodik (4:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Bergöö, Kerstin. (2009). Barns liv och samhällets textvärldar. I; Axelsson, Monica., Bergöö, 

Kerstin., Brink, Lars., Fast, Carina., Jönsson, Karin. & Kåreland, Lena. (2009). Bygga broar och 

öppna dörrar – Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. (s. 12-33). Stockholm: Liber 

AB. 

Björklund, Elisabeth. (2008). Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, 

bilder, text och tecken i förskolan. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Dahlberg, Gunilla och Åsén, Gunnar. (2005). Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i 

Reggio Emilia. I; Forsell, Anna. (2005). Boken om pedagogerna (5:e uppl.). (s. 188-211). Stockholm: 

Liber. 

Ekström, Susanna. (2005). Små barns språkvärld. I; Fickla, avloppsrör och stjärnprickig. (2005). (s. 10-

20). Stockholm: En bok för alla.  

Elfström, Ingela., Nilsson, Bodil., Sterner, Lillemor. & Wehner-Godée, Christina. (2008). Barn och 

naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber. 

Fast, Carina. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och 

skola. Uppsala: Universitetet 

Fast, Carina. (2009). Inbillningskraftens betydelse för barns läs- och skrivutveckling. I; Axelsson, 

Monica., Bergöö, Kerstin., Brink, Lars., Fast, Carina., Jönsson, Karin. & Kåreland, Lena. (2009). 

Bygga broar och öppna dörrar – Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. (s. 34-60) 

Stockholm: Liber AB. 

Fast, Carina. (2011). Att läsa och skriva i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

Folkman, Marie-Louise & Svedin, Eva. (2003). Barn som inte leker från ensamhet till sociallek. 

Stockholm: Runaförlag. 

Frister Lind, Heléne. (1999). Flyg lilla fjäril. Rytmik och rörelsesånger för de små. Mölndal: Lutfiskens 

förlag. 

Granberg, Ann. (2006). Småbarns Sagostund. Kultur, språk och lek. Stockholm: Liber AB. 



 

28 

 

 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn. (2003). Utvecklingspsykologi. Natur och Kultur. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kåreland, Lena. (2009). Sagan och berättelsen som meningsskapare. I; Axelsson, Monica., Bergöö, 

Kerstin., Brink, Lars., Fast, Carina., Jönsson, Karin. & Kåreland, Lena. (2009). Bygga broar och 

öppna dörrar – Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. (s. 61-87) Stockholm: Liber AB. 

Lillemyr, Ole Fredrik. (2002). Lek – upplevelser – lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB. 

Lindqvist, Gunilla. (red). (1999). Vygotskij i skolan. Texter ur Lev Vygotskij och pedagogisk psykologi 

kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur 

Lindö, Rigmor. (2002). Det gränslösa språkrummet: om barns tal- och skriftspråk i didaktisk perspektiv. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Lindö, Rigmor. (2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur AB. 

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger. & Liberg Caroline. (2010). Lärande, Skola, Bildning: grundbok för 

lärare. Stockholm: Natur och Kultur. 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Asplund Carlsson, Maj. (2003). Det lekande lärandet barnet i en 

utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Författarna och Liber AB. 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Mårdsjö Olsson, Ann-Charlotte. (2007). Grundläggande färdigheter – 

och färdigheters grundläggande. Lund: Studentlitteratur AB. 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja. (2006). Lärandets grogrund. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Rhedin, Ulla. (2005). Bilderboken som dörröppnare till kulturen. I; Fickla, avloppsrör och 

stjärnprickig. (2005). (s. 33-41). Stockholm: En bok för alla.   

Simonsson, Maria. (2006). Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan. (Skapande Vetande nr 48). 

Linköping: Linköping Universitet. 



 

29 

 

 

Skolverket. (2010). Läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

Svensson, Ann-Katrin. (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. (2:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Akademiska förlag. 

Söderblom, Harriette. (2009). Sagor att läsa och berätta. Stockholm: En bok för alla. 

Taube, Karin. (2007). Barns tidiga läsning.  Stockholm: Nordstedts akademiska förlag. 

Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet. (2010). Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. 

Hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/158951 den 1 oktober 2012. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Hämtad från http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf den 8 november 2012. 

Vygotskij, Lev S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen (5:e uppl.) Göteborg: Daidalos AB. 

Øksnes, Maria. (2011). Lekens flertydlighet. Om barns lek i en institutionaliserad barndom. Stockholm: 

Liber AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/158951%20den%201%20oktober%202012
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf%20den%208%20november%202012


 

30 

 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad tänker du på om jag säger ordet saga? 

2. Hur gör ni för att stimulera barnens språk utifrån sagan? 

3. Anser du att sagan har betydelse för barnens språk och i så fall på vilket sätt? 

4. Hur använder ni sagan med barnen i verksamheten? 

5. Hur ofta läser ni för barnen?  

6. Hur presenterar du sagan för barnen? 

7. Hur samtalar ni om sagorna efteråt? 

8. Hur ser miljön ut där ni sitter och läser? 

9. Hur ser du att sagan påverkar leken? 

10. Hur involveras föräldrarna i ert arbete med och kring sagor? 

 


