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Abstract 

 

Rödluvan och Lill-Zlatan – en undersökning om pedagoger, barn och böcker. 

Moa Magnusson 

 

Mitt syfte är att, inom förskolan, undersöka vad pedagoger och barn tar med sig efter att ha 

läst en bok. Jag har valt att använda mig av sagor i olika genrer för att de ska kunna relatera 

till sagor av olika karaktär. 

 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer i en fallstudie med en komparativ ansats där jag 

har valt att jämföra barn och pedagogers upplevelser av böcker. För pedagogerna använde jag 

mig av en gruppdiskussion medan barnens intervjuer var enskilda. 

 

Resultatet visar att pedagogerna anser att sagorna kan vara våldsamma men samtidigt en 

kunskapskälla. Berättelserna kan hjälpa barnen att bearbeta händelser och kan innebära att 

barnen identifierar sig med huvudpersonen. Det fanns både likheter och skillnader mellan 

pedagogernas och barnens svar.  

 

Nyckelord: förskola, bilderböcker, barnlitteratur, sagor inom olika genrer, språkutveckling 
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1. Inledning 

 

Jag ville skriva mitt examensarbete om någonting som jag verkligen brinner för. Därför har 

jag valt att skriva om barnböcker. Att läsa böcker och att lyssna på sagor har alltid varit en 

självklarhet för mig och en stor del i mitt liv. Jag har alltid haft en mängd böcker runt omkring 

mig och när jag var mindre läste mamma för mig varje kväll. Sedan jag blev så gammal att jag 

lärde mig läsa själv har jag slukat alla möjliga sorters böcker. Jag älskar fortfarande att läsa 

böcker och något bland det mysigaste jag vet är att få krypa upp i soffan med en bra bok och 

en filt medan regnet öser ner utanför fönstret. Jag tycker att man, med hjälp av böcker, kan 

drömma sig bort och för en liten stund slippa undan vardagen. Om man har det svårt kan man 

få hjälp att tänka på andra saker och slippa det som känns jobbigt. Jag tycker även det är 

väldigt spännande att få en inblick i andra människors liv och det kan framkalla flera olika 

känslor. Så fort jag får tid över väljer jag att läsa och jag har alltid minst en bok liggandes på 

nattduksbordet bredvid sängen.  

 

Fox (2003) skriver om en dialog mellan en kvinna och Einstein. Kvinnan frågade Einstein vad 

hon skulle göra för att hennes son skulle bli mera intelligent. Einstein svarade att hon skulle 

läsa sagor för honom. Kvinnan skrattade och frågade vad hon skulle göra när hon hade läst 

sagor för honom och Einstein svarade att hon skulle läsa fler sagor. Denna historia har jag 

hört tidigare under mitt liv, Mamma har den dessutom uppskriven på en lapp på kylskåpet för 

att inte glömma bort hur viktigt det är att läsa för sina barn.  

 

Något jag började fundera över var vad små barn har för tankar om sagor. Om de 

överhuvudtaget lyssnar på sagor och hur de tar till sig innehållet. Jag började även fundera 

över vilka åsikter pedagoger har om olika sagor, tycker de om sagor lika mycket som jag gör? 

Eftersom förskolan alltid har legat mig varmt om hjärtat var det där som jag valde att göra 

min undersökning. Det är med dessa tankar som jag har valt att skriva mitt examensarbete om 

sagor.  
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2. Bakgrund 

 

Här presenteras de mål och riktlinjer från Lpfö 1998 som jag anser hänger samman med min 

studie. Även anledningen till varför jag skriver mitt examensarbete om pedagogers och barns 

åsikter om sagor kommer att förklaras. 

 

   2.1. Läroplanen för förskolan 

 

Av Lpfö (1998) framgår att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

kommunicera med andra och att uttrycka sina tankar. Pedagogen ska även sträva efter att 

varje barn utvecklar sitt talspråk så att det blir rikare och mera nyanserat. Förmågan att leka 

med ord och att utveckla sitt ord- och begreppsförråd är ett annat strävansmål, liksom 

förståelsen för symboler och intresset för skriftspråket. Förskolan ska även sträva efter att 

barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta och reflektera. Barnen ska även våga ge 

uttryck för sina uppfattningar. Förskolans uppdrag är att ta tillvara barnets nyfikenhet och 

intresse för skriftvärlden, samt lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. 

Av mål och riktlinjer framgår att pedagogernas uppgift är att lära barnen ta hänsyn till andra 

människor samt att utveckla viljan att hjälpa andra. (Lpfö, 1998) 

 

   2.2. Anledningen till mitt arbete 

 

Anledningen till att jag skriver om sagor är för att jag tycker det verkar vara ett intressant 

ämne samt att jag anser att jag kommer ha stor nytta av det i mitt framtida jobb som lärare. 

Att det är viktigt att läsa för barn tror jag att de flesta pedagoger är överrens om. Därför har 

jag valt att gå djupare in i frågan om läsning och gjort en undersökning om pedagoger, barn 

och böcker. Vad finns det för olika tankar om sagor egentligen? Vad är det som fastnar i 

barnens och pedagogernas minnen från en saga? Kan sagan påverka ens liv? Är sagor mer än 

bara läsning? Av egen erfarenhet har jag lagt märke till att det hela tiden skrivs nya 

barnböcker och att det märks av utbudet i bokhandel och bibliotek. Jag började fundera över 

hur detta märks i förskolan. Är det bra att det skrivs nya böcker eller räcker det med de som 

redan finns? Jag anser att det, om det finns elever som inte gillar att läsa eller lyssna på 

böcker, är min skyldighet som pedagog att visa dem hur roligt det är. För att kunna välja bra 

böcker att läsa för dessa elever måste jag ta reda på vad det är som barnen fastnar för i 
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böckerna, vad är det som de bär med sig efter att ha hört en saga? Jag tror att det har stor 

betydelse vilken bok man väljer att läsa för sina elever. Om jag som pedagog väljer att läsa en 

bok som eleven inte alls tycker om är det mycket svårare att leda eleven in i böckernas värld. 

Vad är det som gör en bok till en bra bok? Jag vill även ta reda på vilka åsikter pedagogerna 

har om sagorna eftersom de trots allt är de som ska läsa dem, i alla fall för de mindre barnen. 

Varför väljer pedagogerna att läsa de böcker som de gör och läser de böcker för barnen 

överhuvudtaget?
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3. Syfte & Frågeställning 

 

Mitt syfte är att, inom förskolan, undersöka vad pedagoger och barn tar med sig efter att ha 

läst en bok. Jag har valt att använda mig av sagor i olika genrer för att de ska kunna relatera 

till sagor av olika karaktär. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

- Vad är det för något i boken som fångar barnens intresse? 

- Vad lägger pedagogerna märke till? 

- Finns det ett samband mellan dessa två? 
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4. Litteraturgenomgång 

 

Här följer en presentation av barnbokens historia, dessutom definieras begreppet 

barnlitteratur. Olika perspektiv på läsning och högläsning samt en beskrivning av sagor inom 

olika genrer avslutar avsnittet. Jag vill genom detta avsnitt lägga en grund för studien så att 

man som läsare kan sätta sig in i området. Jag tänker även koppla tillbaka till detta avsnitt i 

min diskussion. 

 

   4.1. Barnbokens historia 

 

Sagan har funnits under en lång tid. Redan på 800-talet före Kristus skrevs sagan om 

Askungen ner i Kina och då hade den redan traderats muntligt under flera år. (Nettervik, 

1999). Den första svenska barnboken skrevs år 1591 och släpptes i Stockholm. Boken hette 

Een sköön och härligh jungfrw speghel och gavs ut av Laurentius Johannis Laelius. 

Barnboksforskaren Göte Klingberg hävdar att boken var den första svenska barnboken 

eftersom den var skriven på svenska, riktade sig till unga läsare och inte var avsedd som en 

lärobok. Boken var skriven till flickor och var i sin karaktär som en regelbok för hur man 

skulle uppföra sig. (Nettervik, 1999). 

 

Den första svenska pojkboken kom ett år senare, alltså 1592. Boken hette En gyldenne book, 

om unga personers sedhers höffweligheet och handlade om regler för pojkarnas uppförande. 

Båda böckerna var översatta från tyskan. Barnbokens grundläggande syfte var att göra barnen 

till goda kristna, de spelade en viktig roll i barnuppfostran. Under 1600-talet publicerades inte 

mer än ett fyrtiotal barnböcker, där alla hade en huvudsaklig religiös prägel. (Kåreland, 2001). 

 

Nettervik (1999) daterar barnbokens egentliga födelse till 1700-talet och upplysningstiden. 

Detta därför att synen på barnet förändrades. Man såg nu barnet som en individ och började 

fundera över hur barnuppfostran påverkade barnet. Under romantiken förändrades synen på 

barnet ännu mer. Då ansågs barnet vara närmre livets urkrafter än vad den vuxna människan 

var. Intresset för det folkliga muntliga berättandet föddes nu och bröderna Grimm började 

skriva ner sagor som numera kallas för folksagor.  
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Pojk- och flickboken utvecklades under 1800-talet skriver Kåreland (2001). Pojkboken var 

mest äventyrsböcker, sjöromaner och indianberättelser medan flickboken mest knöt an till 

uppfostringslitteratur och den borgerliga familjeromanen. Åtskilliga böcker under denna tid 

syftade till att lära barn gott uppförande. Som vuxen trodde man att barnen själva skulle vilja 

bli duktiga om de läste sådana böcker. Om barnen läste böcker om stygga barn som gjorde 

hyss och fick straff för det så trodde man att det skulle avskräcka barnen från att själva göra 

hyss. Pelle snusk är en klassisk barnbok med överdrivna exempel på hur det kan gå för 

olydiga barn. Boken handlar om barnet som inte vill äta upp sin mat, flickan som leker med 

elden och pojken som suger på tummen.  

 

Barnboksutgivningen ökade kraftigt under 1800-talet och breddades i flera olika genrer och 

typer. Nu började det även ställas litterära och stilistiska krav på de ungas litteratur. Under 

1800-talet inrättades även de första skolbiblioteken. Sveriges första separata barnbibliotek 

startade dock inte förrän år 1911 i Stockholm. (Kåreland, 2001).  

 

Zacharias Topelius är ett stort namn inom barnlitteraturens historia i Norden menar Nettervik 

(1999). Han var den förste som opponerade sig mot den nedlåtande tonen i barnlitteraturen. 

Detta var år 1854. Han ansåg att barn inte skulle vara lägre stående varelser än de vuxna. 

 

Enligt Kårland (2001) var det endast de rika barnen som hade tillgång till böcker från början, 

men runt sekelskiftet, 1800-1900 talet, ville man att alla barn skulle få tillgång till god 

litteratur. Den äldre barnlitteraturen handlade endast om barn från högre stånd och nu ville 

man även ha böcker som skildrade fattiga barns liv. Det blev författaren Laura Fitinghoff som 

bröt trenden år 1907 då hon skrev boken Barnen ifrån Frostmofjället. Denna bok betraktas 

som en milstolpe i svensk barnlitteratur.  

 

Den moderna svenska barnbokens genombrott var år 1945. Det var då Astrid Lindgren gav ut 

Pippi Långstrump och den första muminboken släpptes av Tove Jansson. Pippi kom att bli en 

symbol för det fria barnet som satte sig över de vuxnas förbud och krav. Under 1960-talet och 

framåt tog man upp tidigare tabubelagda ämnen i barnböcker. Några av dessa ämnen är hur 

barn blir till, könsroller och åldrande. I äldre barnlitteratur var döden ett centralt motiv men 

det har försvunnit mer och mer i dagens barnböcker. Modernare barnböcker handlar om 

invandrare och tiggare, även om ombytta roller mellan föräldrar och barn. Detta är ämnen 

som det inte skrevs om tidigare. (Kåreland, 2001).  
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Barnböckerna under 1970-talet hade en realistisk inriktning och berörde främst samhälleliga 

och sociala frågor. Nu tyckte man det var intressant att se hur människorna levde förr. Ett 

riktigt stort intresse för bilderboken blev det under 1980-1990 talen. Nu fanns medvetenheten 

om hur viktigt samspelet mellan bild och text var, samt hur man kunde använda sig av bildens 

olika uttrycksmedel. Under detta decennium skrevs även böcker som gav uttryck för hur det 

var att leva ett modernt svenskt vardagsliv. (Kåreland, 2001).  

 

   4.2. Vad är barnlitteratur? 

 

Nikolajeva (2004) menar att barnlitteratur inte är en egen genre. Det finns inga tydliga 

definierbara återkommande drag. Detta eftersom barnlitteraturen, under de senaste 

decennierna, har haft stor variation och genomgått en dynamisk utveckling. Vi kan inte heller 

definiera barnlitteraturen genom dess läsare eftersom barn läser så mycket mera än bara 

barnböcker. De läser bland annat reklamtexter, instruktioner för dataspel, tecknade serier och 

texterna på mjölkpaketet. Detta är texter som inte skrevs för barn. Nikolajeva (2004) menar 

att det inte heller går att klassificera alla böcker som handlar om barn som barnlitteratur. 

Selma Lagerlöf, August Strindberg och Reidar Jönsson har alla skrivit om barndomen utan att 

deras böcker har kallats barnböcker. Barnlitteratur är, enligt Nikolajeva (2004), all litteratur 

som är skriven, publicerad och marknadsförd för barn. Därför blir omfattningen av mängden 

texter som kallas barnlitteratur stor och mycket varierande.  

 

Även Kåreland (2001) skriver att en barnbok ska handla om barn eller åtminstone någon figur 

som barn kan identifiera sig med. Boken ska också vara lättläst, inte för tjock och helst ha 

många bilder. Däremot är gränsen mellan barn- och vuxenlitteratur inte alltid så lätt att 

urskilja. 

 

En barnbok bör intressera barnen, den bör ha tillräckliga etiska kvalifikationer och den bör ha 

en moral eller tendens som vi kan acceptera anser Nettervik (1999). Boken bör även ge 

barnen ett klassmedvetande, öka deras fantasi samt hjälpa dem att utveckla ett språk och ett 

ordförråd som kan hjälpa dem i framtiden. 
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   4.3. Om läsning och högläsning 

 

En bok kan väcka ett barns intresse för läsande och skrivande för resten av livet. (Liberg, 

2006). Barnen får, genom boken, möta språk, form och innehåll på ett sätt som kommer att 

påverka deras framtid. (Ekström, 2005). Fox (2003) menar att böcker kan få tiden att gå. Vid 

väntan på bussen eller på tåget kan det vara perfekt att ha med sig en bok i väskan. Böcker 

kan även muntra upp barnen när de är sjuka eller hindra dem från att rusa runt i kyrkan. 

Böcker och sagor ger oss skratt, tårar och spänning. Det är därför de är så viktiga och därför 

behöver vi dem. (Dejke, 2006).  

 

Håkansson (1998) och Liberg (2003) är överens om att man ska börja läsa tidigt för små barn. 

Fox (2003) menar att man ska börja läsa högt för sina barn redan från den dagen de föds. 

Detta eftersom man förhindrar olika slags läsproblem senare i livet om man börjar läsa tidigt.  

 

Det första mötet med skriftspråket för små barn är när föräldrarna läser högt ur 

småbarnsböcker menar Håkansson (1998). Även Liberg (2006) och Svensson (1998) håller 

med om att det vanligaste mötet med skriftspråket är att man, som barn och vuxen, tittar i 

bilderböcker och läser sagor tillsammans. Enligt Bjar & Liberg (2003) är det lika viktigt att 

föräldrarna läser för barnen som det är att de pratar med barnen. Även att barnen ges 

möjligheter att berätta är viktigt. Granberg (1996) håller med om att det är lika viktigt att läsa 

för barnen som det är att prata med barnen. Man måste läsa för barn som inte kan läsa själva 

menar Smith (2000).  

 

Föräldrarnas insatser har en grundläggande betydelse för barnens språkutveckling. Barn 

behöver få språklig träning och stimulans redan från början. Detta kan ske genom samtal, 

berättande och gemensam läsning. (Kåreland, 2001). Det viktigaste för att ett barn ska kunna 

utveckla sitt språk är att de har språk omkring sig. Den språkliga förmågan utvecklas hos 

barnet genom att vuxna och syskon talar, sjunger, leker och berättar för barnet. Ett barn som 

har blivit sett, lyssnat på och involverat i samtal kommer att få lusten att uttrycka sig själv och 

sina egna känslor. (Isaksson, 2005). Granberg (1996) menar att även förskolan har en mycket 

stor roll i barns språkutveckling eftersom det är under dessa år som språket utvecklas mest.  

 

Ekström (2005) skriver att barn blir glada av högläsning. De blir även sugna på att själva lära 

sig läsa och skriva. Barn blir förtrogna med språket genom att läsa högt. (Kåreland, 2001). 
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Svensson (1998) anser att högläsningen påverkar språkutvecklingen positivt. Den ger barnet 

ett större ordförråd och upplevelser av språk. Högläsningen ska ha ett stort utrymme i 

förskolan och skolan menar Henriksson (2000). Högläsning lär barnen att förlita sig på 

språket för att skapa förståelse och även att lyssna uppmärksamt. Barn får rika tillfällen att 

upptäcka och bli medvetna om ord genom att läsa. Att läsa böcker och att lyssna på 

högläsning är det enda sättet att lära känna skriftspråkets måleri. (Tornéus, 2000). Orden och 

begreppen i sagorna berikar barnens språk och hjälper dem att bygga ut språket poängterar 

Dejke (2006). Även barnens förmåga att kunna lyssna och förstå ett längre händelseförlopp 

utvecklas. Genom högläsning får barnen höra välformulerade och välutvecklade meningar, 

vilket bidrar till en ökad språkmedvetenhet. Högläsning är viktigt! (Lindhagen, 1993).  

 

Rhedin (2005) påpekar att barnböckernas och högläsningens funktion är ett första steg i läs- 

och skrivkulturen. Barnen utvecklar sin lyssnar- och berättarkompetens genom 

barnlitteraturen. Porten till sagans och fantasins värld öppnas för barnen genom att man läser 

högt för dem menar Tornéus (2000). Man kanske dessutom stimulerar och utvecklar deras 

pragmatiska medvetenhet då de får rika tillfällen att reflektera över språket och dess 

begriplighet. Svensson (1998) anser att både fantasin och kreativiteten ökar med sagoläsandet, 

det är mycket viktigt för den mänskliga utvecklingen. Granberg (1996) hävdar att fantasin 

väcks inom barnen som får höra sagor, men barnen får även lättare för att känna empati och 

medkänsla. Sagostunden är underhållande, gruppstärkande, språkutvecklande, 

intresseväckande, jagstärkande, koncentrationstränande, kunskapsförmedlande, kulturbärande, 

fantasieggande och empatigrundande. Läsningen kan även hjälpa oss att komma underfund 

med våra psykiska problem poängterar Lindhagen (1993).  

 

Liberg (2006) påpekar att barn som är omgivna av läsare och skrivare lättare utvecklar en 

grund för att själva kunna lära sig läsa och skriva. Deras första möte med läsandet och 

skrivandet sker genom andra människor. Det finns de elever som kommer till skolan utan att 

ha fått någon läsupplevelse. De har inte haft någon kontakt med böckernas värld och har inte 

haft någon hemma som har läst högt för dem. (Bergman, Sjöqvist, Bulow & Ljung, 2001). 

Man får goda läsupplevelser genom att lyssna på någon som läser högt och genom att läsa 

själv menar Allard, Rudqvist & Sundblad (2001). Detta är viktigt för läsutvecklingen. 

Dahlgren m.fl. (1999) menar att man måste tänka på att barn har olika erfarenheter av 

skriftspråket då de har mött läsning och skrivning i olika situationer. De har även olika behov 

av att lära sig läsa och skriva och de lär på olika sätt. En del barn vill lära sig omedelbart och 
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har bråttom medan en del barn vill ta det lugnare och tycker inte att det är lika viktigt. Om 

barnen får möjlighet att lyssna på berättelser får de det lättare att själva börja läsa eftersom de 

känner till språket. Språket i böcker är inte detsamma som språket i vardagslivet, barn 

behöver bekanta sig med båda. Det är dock lika viktigt för barnen att få läsa på skyltar, 

etiketter och andra praktiska texter som att de läser böcker. (Smith, 2000). Ibland kan det vara 

meningsfullt att låta de äldre eleverna läsa högt för de yngre hävdar Nilsson (1997). 

 

Det är viktigt att läsaren tycker om sagan som ska läsas för barnen. Är läsaren oengagerad 

tappar barnen lust att lyssna menar Granberg (1996). Pramling m.fl. (1993) anser att om 

läsaren läser böcker eller berättar sagor med inlevelse så lyssnar barnen alltid. De kan höra 

samma bok eller saga flera gånger om. Böcker ska fungera moraliskt utvecklande och ge 

barnen kunskap om udda och annorlunda människor samt om det avlägsna och ovanliga. 

Även Dejke (2006) skriver att det kan vara bra att läsa samma bok flera gånger om. Barn 

behöver upprepningar för att kunna ta till sig innehållet i en saga eller en bok, så även om du 

har läst boken innan så finns det ingen anledning att inte läsa eller berätta den en gång till. En 

oförberedd och oengagerad läsare är väldigt tråkigt att lyssna på. Läsaren måste vara 

engagerad i hela kroppen, även mimiken i ansiktet på den som läser ska visa känslan i boken. 

Det är viktigt att läsa lugnt och tydligt, man ska ge tillfälle till barnens egna tankar och att 

fånga upp lyssnarnas blickar. Det är även viktigt att tänka på att olika böcker passar olika barn 

vid olika tillfällen. (Henriksson, 2000).  

 

Hur böckerna ser ut är även mycket viktigt tycker Granberg (1996). Böcker som har dålig 

kvalitet med trasiga söndertuggade hörn och lösa bokryggar är inget som lockar till läsning. 

Som pedagog måste man vara en förebild och visa för barnen hur böckerna ska hanteras. 

 

Att ha böcker hemma är väldigt viktigt anser Fox (2003). Det övergripande målet är dock att 

väcka lust och intresse för språket och få orden att skimra utmanande menar Tornéus (2000). 

Kåreland (2001) skriver att det är svårt för barn att ta igen språkträningen som de har gått 

miste om som små barn. Man ska fortsätta läsa högt för sina barn så länge de går med på det, 

helst även när de är tonåringar. (Fox, 2003). 
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   4.4. Sagor inom olika genrer 

 

Det finns två olika typer av sagor från förr, dessa är folksagan och konstsagan. Folksagan 

saknar författare och har förts vidare genom en muntlig tradition tills den till slut skrevs ned 

medan konstsagan alltid har haft en namngiven författare. (Kåreland, 2001).  

 

I folksagan utnyttjas ofta tretalet och sjutalet samt övernaturliga inslag som talande djur, 

häxor och drakar. Sagan innehåller kampen mellan det onda och det goda och det är oftast den 

svaga som till sist vinner prinsessan och halva kungariket. De äldsta folksagorna är från 

Egypten, Assyrien och Babylonien. Rödluvan är en typisk folksaga. (Kåreland, 2001). 

 

Konstsagan fick sitt genombrott med H C Andersen, en av världslitteraturens främsta 

sagodiktare. Sagorna utgår ofta från gamla folksagomotiv och övernaturliga väsen spelar en 

mycket stor roll. Många av sagorna speglar även Andersens eget livsöde, till exempel Den 

fula ankungen. (Kåreland, 2001). 

 

Lindhagen (1993) anser att innehållet i folksagorna kan hjälpa barnet att finna sin identitet. 

Folksagorna kan även hjälpa störda barn att bearbeta sina problem eftersom de har ett djup 

menar Nettervik (1999). Grimm-sagornas lämplighet för barn har diskuterats mycket. Det 

finns olika uppfattningar om sagornas skrämmande effekter såsom avskurna tår och hälar 

samt elaka styvmödrar. (Nettervik, 1999). Under 1950-talet var till och med bröderna Grimms 

sagor förbjudna på barnbiblioteken eftersom det ansågs att de var alltför skrämmande för små 

barn. (Kåreland, 2001). 

 

År 1945 sägs vara genombrottet för den moderna svenska barnboken. Det var då som Astrid 

Lindgren gav ut Pippi Långstrump och Tove Jansson gav ut den första muminboken. Dessa 

moderna böcker medförde en nyorientering inom både språket, stilen och attityden till barnet. 

Detta skedde dock inte över en natt utan mycket av det traditionella fanns fortfarande kvar. 

Den moderna bilderboken har stor komplexitet i både bild och text, vilket gör att den riktar sig 

till både förskolebarn och de som är äldre. Boken behandlar de flesta genrer samt innehåller 

vitt skilda ämnen och motiv. Den är inte rädd för att ta upp livsåskådningsfrågor som ofta blir 

till diskussioner. (Kåreland, 2001).  
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Litteraturgenomgången kommer jag använda mig mera av i diskussionen då jag jämför min 

undersökning med teorin. 
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5. Metod 

 

Här kommer jag att beskriva vilken metod som jag har valt att använda mig av i mitt arbete. 

Jag kommer även att redogöra hur jag gjorde mitt urval, hur intervjuerna gick till samt vilka 

etiska aspekter jag använde mig av. 

 

   5.1. Val av metod 

 

När jag skulle välja vilken metod jag ville använda mig av i mitt arbete var det ett ganska 

enkelt val. Jag valde att jag ville använda mig av en kvalitativ metod med kvalitativa 

intervjuer. Anledningen till att jag valde intervjuer framför enkäter var för att jag ville kunna 

göra kompletteringar, vilket man, enligt Patel & Davidsson (1991), inte kan göra med enkäter. 

Jag valde intervjuer framför observationer för att jag i första hand var intresserad av 

pedagogernas och barnens åsikter. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer till 

min undersökning, även om jag inser att de kan gå fel genom att den som intervjuar vinklar 

frågorna fel eller pressar på den intervjuade sina åsikter (Johansson & Svedner, 2004). För att 

inte pressa de intervjuade försökte jag att låta deltagarna i intervjuerna diskutera utan att jag 

lade mig i. Jag försökte även ha ett neutralt ansiktsuttryck under hela intervjun för att inte visa 

med mina ansiktsuttryck hur jag kände över deras svar. Jag tänkte även över frågorna väldigt 

noga innan jag genomförde intervjun. Att inte komma jäktad och nervös till intervjun är 

viktigt, enligt Ejvegård (2003), eftersom det kan påverka resultatet. Därför valde jag att 

komma till intervjutillfället i god tid före intervjun. Jag har valt att låta svaren på 

intervjufrågorna vara öppna, det vill säga att respondenten får svara fritt. (Ejvegård, 2003).  

 

Min undersökning är en fallstudie med en komparativ ansats där jag har valt att jämföra barn 

och pedagogers upplevelser av böcker. En fallstudie är en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer eller en organisation. (Patel 

& Davidsson, 1991). Jag valde att göra en fallstudie eftersom jag, på grund av tidsbristen, inte 

ville involvera för många människor. Jag ville även gå djupare in på de intervjuades åsikter 

om sagorna.  
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5.2. Genomförande 

 

Här presenteras kort en översikt av genomförandet och sedan urval av förskola, pedagoger, 

barn och böcker. Även hur intervjuerna gick till beskrivs samt vilka etiska aspekter som 

användes. 

 

   5.2.1. Kort sammanfattning 

 

Först av allt besökte jag förskolan som jag ville använda mig av. Jag berättade om min 

undersökning och tillfrågade pedagogerna ifall de skulle kunna tänka sig att vara med. När jag 

fick klartecken från pedagogerna började jag fundera över vilka barn jag skulle använda mig 

av och efter det valde jag de olika böckerna till barnintervjun. Vid samma tidpunkt 

formulerade jag även frågorna till intervjun med pedagogerna. Jag bestämde en dag och 

tidpunkt för pedagogintervjun och några olika dagar som jag kunde komma till förskolan och 

intervjua barnen. Efter alla intervjuer sammanställde jag materialet och började analysera 

materialet för att få fram innehållsliga teman. 

 

      5.2.2. Urval 

 

Här beskrivs hur valet av förskolan gjordes. Även hur valen av pedagoger och barnen 

utfördes. Tillslut beskrivs även hur böckerna som jag använde mig av i barnintervjun valdes 

ut. 

 

Val av förskola 

 

Valet av förskola var ganska enkelt. Jag ville använda mig av en förskola som jag hade varit 

på tidigare eftersom jag ansåg att det var viktigt att både barnen och pedagogerna kände sig 

trygga med mig. Det var speciellt viktigt att barnen skulle känna sig trygga med mig eftersom 

jag tror att det hade varit svårt att få ut några svar av dem annars. Jag gjorde bedömningen att 

min relation till pedagogerna inte skulle påverka eller styra hur de besvarade frågorna. 
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Val av pedagoger 

 

Jag tillfrågade de pedagoger som arbetade på förskolan som jag hade valt om de kunde tänka 

sig att ställa upp på en intervju och de tackade alla ja till att delta. 

 

Val av barn 

 

Valet av barn skedde genom några urvalskriterier då jag ville intervjua fyra barn, två pojkar 

och två flickor. Jag valde två barn av varje kön eftersom jag ville ha en jämn könsfördelning. 

Först av allt valde jag ut de äldsta barnen på förskolan, eftersom jag ansåg att jag skulle kunna 

få mer utförliga svar från de äldre. Sen valde jag bort några barn som inte var på förskolan så 

ofta, detta eftersom tidsutrymmet inte var så stort. Eftersom min intervju gick ut på att läsa 

fyra böcker enskilt för varje barn och sedan ställa frågor om dem ville jag inte känna mig 

stressad utan kunna ta min tid. Utav de barn som var kvar funderade jag dels över vilka som 

tyckte om att lyssna på böcker, och dels vilka jag trodde skulle våga svara på mina frågor. 

Efter detta diskuterade jag med en av pedagogerna om vad hon tyckte och tillslut hade jag en 

grupp på fyra barn, två pojkar och två flickor.  

 

Val av böcker 

 

För att få med olika sorters sagor i min undersökning valde jag att använda mig av två äldre, 

klassiska sagor och två nyare, modernare sagor. När jag skulle välja de moderna böckerna till 

mitt arbete bad jag bibliotekarien på stadsbiblioteket om hjälp. Av henne fick jag en lista på 

ett antal böcker som hon tyckte skulle kunna passa för mitt arbete. Jag lånade sedan alla dessa 

böcker och provläste dem för min syster, som är 7 år, för att se hur de var. Eftersom jag ville 

ha böcker som skulle passa för både killar och tjejer valdes vissa bort direkt. Jag ville även ha 

böcker med nyare teman och tillslut hade jag valt en bok om homosexuella och en bok om 

föräldrar som inte bodde tillsammans.  

 

De klassiska sagorna valde jag själv ut. Jag valde två av dem som jag själv anser är mest 

kända.  
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  5.2.3. Barn- och pedagogintervjuerna 

 

Intervjuerna med pedagogerna och barnen skiljer sig markant åt. Detta eftersom de befinner 

sig på helt olika nivåer. Barnen befinner sig på en barnnivå och pedagogerna på en vuxennivå.  

 

Med pedagogerna valde jag att använda mig av en gruppintervju, vilken innebar att jag 

intervjuade flera personer samtidigt. Jag använde mig av den formen av gruppintervju som 

kallas fokusgruppintervju. Fokusgruppintervju innebär att de som intervjuas för ett samtal, en 

diskussion, med varandra och jag som intervjuar styr samtalet så att de håller sig till ämnet. 

(Trost, 1997). Jag valde även att filma tillfället så att jag kunde koncentrera mig fullt ut på att 

lyssna. Fördelen med att spela in intervjun är att man får intervjupersonernas exakta svar 

registrerade. Det kan dock vara en nackdel eftersom intervjupersonerna kan blir påverkade av 

inspelningen. (Patel & Davidsson, 1991).  

 

Barnintervjuerna valde jag att genomföra enskilt eftersom jag tror det hade varit svårt att höra 

barnens egna tankar om de var i en grupp. Jag anser att de inte har lika lätt att vänta på sin tur 

som pedagogerna har. Eftersom jag inte ville fråga barnen rakt ut om vad de hade för 

uppfattningar om sagor så valde jag ut fyra böcker att läsa för dem istället. Jag tog med mig 

ett barn i taget in till ett rum och stängde dörren för att vi skulle få vara ifred. Sedan lade jag 

upp alla fyra böckerna på bordet och lät barnen välja själva vilken bok vi skulle börja läsa. 

När jag hade läst boken ställde jag ett antal frågor till barnen för att se om de hade förstått 

innehållet och även för att bilda mig en uppfattning om hur de uppfattar de olika böckerna. 

Jag spelade in samtalet med en diktafon för att inte missa någon del av barnets svar.  

 

För barnens del valde jag att koncentrera mig på deras upplevelse av sagan, vad de kom ihåg 

när jag hade läst färdigt eller reagerade över under tiden. För pedagogernas del koncentrerade 

jag mig på hur de själva upplever sagor och även hur de tror att barnen upplever sagor. 

 

För att få fram ett resultat läste jag igenom råmaterialet flera gånger om, vilket resulterade i 

att jag fick fram olika teman. För pedagogerna medförde materialet fyra teman och för barnen 

medförde materialet två teman.  
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      5.2.4. Etiska aspekter 

 

Jag har valt att använda mig av fyra etiska principer för svensk forskning enligt Hwang & 

Nilsson (2003). Det första, informationskravet, innebär att intervjupersonerna ska informeras 

om undersökningens syfte och även om att deras deltagande är frivilligt. Det andra, 

samtyckeskravet, innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet, det tredje, innebär att alla uppgifter behandlas med konfidentialitet 

och inga obehöriga ska komma åt personuppgifterna. Nyttjandekravet är det sista och innebär 

att uppgifterna som samlas in endast får användas för forskningsändamålet.  

 

För att tillgodose informationskravet och samtyckeskravet samtalade jag med mina 

intervjupersoner om vad min undersökning gick ut på och vilket som var mitt syfte. Jag 

förklarade även att det var frivilligt för dem att delta och att de kunde tacka nej om de ville. 

De fick själva bestämma om de ville medverka eller ej. Jag förklarade även för mina 

intervjupersoner att jag endast skulle använda mig av uppgifterna till uppsatsen och att de 

skulle förbli anonyma, vilket tillgodosåg konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Barnens deltagande diskuterades med deras föräldrar som tillät dem att vara med. 

 

Grundläggande etikkrav gäller för att inte vålla någon skada för de intervjuade, även för att 

skydda personernas integritet. (Wallén, 1996). 

 

För att säkerställa deltagarnas anonymitet har jag valt att kalla mina intervjupersoner för P1, 

P2 och P3, pedagog 1, pedagog 2 och pedagog 3 och B1, B2, B3, B4, barn 1, barn 2, barn 3 

och barn 4.  
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6. Resultat 

 

I detta kapitel beskrivs resultatet av den empiriska analysen. 

 

   6.1. Medverkande 

 

Min undersökning genomfördes i ett litet samhälle i södra Sverige. Medverkande var tre 

kvinnliga pedagoger och fyra barn. 

 

Pedagogerna jobbar tillsammans på en 3-5 års avdelning med 19 barn. De är mellan 36 år och 

51 år gamla och är alla födda i Sverige. Alla pedagogerna började jobba som barnskötare och 

har på senare år utbildat sig till förskollärare. Deras arbetserfarenhet varierar från 13 år till 20 

år. 

 

Barnen är 5 år gamla och går på samma förskola. Det är två pojkar och två flickor, alla födda i 

Sverige. 

 

   6.2. Pedagogintervju 

 

Av analysen utkristalliserades fyra teman. Dessa var livsbearbetande genom sagan, sagan som 

kunskapskälla, våldet i sagan samt sagor och personlig smak. 

 

Tema 1: Livsbearbetande genom sagan. 

 

Det första handlar om hur sagan användes som hjälp vid bearbetning. Alla pedagogerna ansåg 

att en bok kan hjälpa barn att bearbeta händelser i livet vid olika tillfällen. Barn har många 

frågor och funderingar kring samhället och livet som kan besvaras till viss del genom läsning 

av böcker som handlar om olika situationer. De situationer som pedagogerna tog upp var 

alkoholpåverkan, homosexualitet, sjukhusbesök och sorg. 

 

En gång lånade vi en bok om några björnar där en björn drack sig full, jag vet att jag blev 

jätteupprörd när jag läste den. När vi lämnade tillbaka den sa jag att jag inte tyckte om den, men 

då sa bibliotekarien att det finns ju så många barn som har det så i sin vardag och det är ju 

faktiskt sant. Budskapet var väl att barn skulle känna igen sig om man nu hade det så hemma, 
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man skulle väl känna sig mindre ensam. Men en full björn tyckte inte jag var så roligt. Jag tror 

inte att man ska försöka få barn att undvika det, för det är ju så det är i samhället. Man får 

försöka prata med dem och förklara om de frågar. Får man frågor ska man givetvis säga det man 

kan och berätta om det. (P2) 

 

Det råder skilda tankar om huruvida barnböcker fungerar som ett verktyg för att bearbeta 

svårigheter i livet. Pedagogen anser att vissa barnböcker är för svåra för barnen, samtidigt 

som andra böcker fungerar bra som en del i bearbetningsprocessen. I utsagan ovan beskrivs 

ett ämne som, enligt pedagogen, inte bör undvikas att diskutera men dock främst tas upp då 

barnen frågar om det. Varför pedagogen tar avstånd från böcker av denna typ är inget hon 

säger rakt ut. 

 

Det är ju ett sätt att bearbeta det som man själv har varit med om. De nya böckerna kanske är 

skrivna mer för att kunna hjälpa barnen att bearbeta sin egna situation. Är det på barnens nivå 

kan jag ibland tänka om vissa moderna böcker. När det t.ex. handlar om homosexuella. (P3) 

 

En annan pedagog håller med om att det bör tas avstånd från vissa böcker då de ska läsas för 

barn. Att alla böcker inte är på barnens nivå var något som diskuterades då pedagogerna ansåg 

att barnen ska få vara barn så länge det går, utan de vuxnas bekymmer. Barnböcker från vår 

nutid anses kunna hjälpa barnen med deras tankar och funderingar för att klara sig vidare i 

livet. 

Jag tror att barnen identifierar sig mycket genom de moderna sagorna. Man ser att det är andra 

som har det som en själv, om man nu inte ser det i det verkliga livet. Man kanske bor på en liten 

ort och inte träffar på så mycket homosexuella ex. I de moderna sagorna står det mycket om hur 

livet är nu, förr hittades sagorna mest på. Det är mera sanning i böckerna nu, barn behöver höra 

det. (P1) 

 

Identifikationsnivån anses vara högre i den moderna barnboken än i de äldre böckerna. 

Sagorna är mer trovärdiga och belyser samhället på ett naturligt sätt. Barnen känner igen sig 

och får lära sig hur livet fungerar, samt hur de ska kunna bemöta olika svårigheter som de kan 

hamna i. Sanningshalten i de moderna barnböckerna är något som barnen behöver få höra 

anser pedagogen i citatet ovan. 

 

Ett citat skiljde sig lite från de andra. En pedagog berörde att sorgen är ett tillfälle där boken 

kan användas som ett stöd och som hjälp för barnet. 
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”När någon anhörig dör får man en bok av kyrkan, när man ska söva sitt barn får man en bok av 

sjukhuset. Det blir mycket hjälp för barnen. Man får uppleva barn med samma situation. Jag tror 

det är bra”. (P1) 

 

Vid tillfällen där livet känns tungt och svårt att ta sig igenom kan man få tröst genom 

barnboken anser pedagogen i citatet ovan. Samhället är uppbyggt med böcker som en hjälp i 

olika organisationer. De används både av kyrkan och av sjukhuset för att ge barn stöd och 

tröst. Svåra situationer kan bli lättare att genomlida genom att få höra om andra människor 

som har gått igenom samma sak tidigare. Livet känns då inte lika ensamt. 

 

Tema 2: Sagan som kunskapskälla 

 

Barn lär sig mycket genom att höra på sagor, detta var alla pedagoger överrens om. De 

diskuterade att barnen utvecklar sitt språk, sin fantasi, talet, ord, empati och att kunna lyssna. 

 

Språket, fantasin, dialogen, berättandet, tankarna, kreativiteten. Jag tror att de lär sig 

jättemycket. Jag läser för mina barn varje kväll. Mina barn har haft jättelätt för att skriva och 

läsa och jag tror det beror på att jag har läst mycket för dem ända sen de var små. Talet, ord. Jag 

tror att man får med sig svåra ord automatiskt i böckerna. Sagor är väldigt viktigt tror jag. Man 

kan aldrig läsa för mycket sagor.(P1) 

 

Sagostunder innan läggdags varje kväll ökar barns språkmedvetenhet anser pedagogen i 

citatet ovan. Av egna erfarenheter relaterar pedagogen till att barn utvecklar förmågan att lära 

sig läsa och skriva lättare genom att få lyssna på sagor. Detta är något som hon själv har 

upptäckt genom sina egna barn. Långa kluriga ord som kan vara svåra att förstå blir lättare om 

barnen får höra dem lästa i sagor under tidigare år. De fastnar i minnet och kan plockas fram 

när de behövs. 

 

Att känna igen sig, empati. Jag kan känna att barnens språkmedvetenhet är lite större när de har 

fått höra lite svårare sagor. Man ska inte alltid ha ett för enkelt språk. Man tränar även förmågan 

att lyssna under en längre stund. Att kunna lyssna utan att se bilderna, det är bra träning. (P2). 

 

Känslor för andra människor samt förmågan att bry sig om ökar genom högläsning. Att 

relatera till sig själv och jämföra med verkligheten är något barnen gör när de får höra sagor. 

Detta är viktigt för att de ska kunna förstå innehållet i böckerna. Utmaningar såsom svårare 

sagor med besvärliga ord får igång barnens tankeverksamhet och ökar språkmedvetenheten. 
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Ibland gör man barnen en otjänst om man väljer för lätta böcker att läsa. Genom att öka 

lästiden en liten stund varje dag lär sig barnen att kunna lyssna under en längre tid vilket gör 

att kroppen hinner varva ner och barnet mår mycket bättre. 

 

Att kunna lyssna, bearbeta händelser. Man måste höja ribban för att de ska kunna bli bättre. Det 

är bra med böcker utan bilder så att man får igång barnens fantasi. Det är ju även viktigt att man 

fortsätter läsa böcker även om barnen har lärt sig läsa själva. Just för att få höra någon läsa. (P3). 

 

Illustrationerna är något som ibland inte behöver visas anser pedagogen i citatet ovan. Detta 

därför att barnen egen fantasi får användas om de inte får se bilderna i boken. Ännu en gång 

kom tankarna upp om att böcker används för att bearbeta händelser i livet. Bara för att barnen 

själva lärt sig läsa finns det ingen mening med att sluta läsa sagor för dem. Att få lyssna på 

sagor utvecklar andra sinnen än att själva läsa. 

 

Tema 3: Våldet i sagan 

 

Alla sagor är inte en dans på rosor. Vissa innehåller scener som kan vara hemska för barnen. 

En pedagog menar till och med att en del sagor kan ge barnen mardrömmar. 

 

Jägaren i Snövit ska lämna henne i skogen och i Rödluvan skär de upp vargens mage. De är råa. 

Man vill ju inte att barnen ska få mardrömmar om sagorna. Att gå ut i skogen och bli lämnad av 

sin mamma och pappa för att man inte har någon mat är ju inget kul att höra. Jag tror att vissa 

barn tar till sig det väldigt mycket. Hans och Greta med häxan som stänger in pojken i en bur 

och in i ugnen är läskig. Att bli uppäten av en häxa kan ge mardrömmar. (P1). 

 

Många, och djupa, diskussioner om barnböcker har handlar om huruvida hemskheterna ska 

vara tillåtna eller ej. Detta råder det delade meningar om. En negativ inställning till sagor med 

våld och andra hemskheter har pedagogen ovan. Hennes egna erfarenheter är att vissa sagor 

gör att barnen drömmer mardrömmar om nätterna och kan inte sova. Att bli lämnad ensam ute 

i skogen och att få magen uppskuren är förhoppningsvis inget som barnen får uppleva varje 

dag. Hur mycket varje barn tål att höra är svårt att veta. 
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Tema 4: Sagor och personlig smak 

 

Det är inte alla sagor som berör och inte heller alla sagor passar alla människor. Disneyböcker 

samt böckerna om Plupp är något som två av pedagogerna helst inte läser.  

 

Jag tycker att de klassiska går hem bäst. En del moderna sagor tycker jag är lite konstiga. Det 

kanske beror på hur jag har läst dem. Jag gillar inte Disneyböckerna. Jag tycker inte det är någon 

handling, det är bara ett litet klipp ur en film. Den är mer som en serietidning. Usch, jag tycker 

inte om dem. (P2). 

 

Personlig smak spelar stor roll i valet av sagor. Olika sagor faller olika människor i smaken. 

Pedagogen ovan ansåg att vissa böcker mest liknade små delar av en film och saknade 

handling. Det var inget som passade pedagogens smak. Efter egna åsikter tycker hon de 

klassiska sagorna är mest tilltalade. 

 

Jag gillar inte Plupp. Jag försökte läsa Disney hemma och försökte göra den rolig, men jag 

kände att det inte gick. Det gick inte att göra den rolig. Frågan är om barnen kan återberätta en 

Disney bok, Rödluvan kan de återberätta. Många av de moderna sagorna har ju inget naturligt 

händelseförlopp. Utan det hoppar hit och dit. (P3). 

 

En annan pedagog väljer bort en annan sorts böcker. Att vissa böcker saknar naturliga 

händelseförlopp håller hon med om. Även att de förflyttar sig snabbt från plats till plats utan 

att man som läsare hänger med. Detta var något som de båda pedagogerna var överens om. De 

anser att en bra bok bör ha en röd tråd genom hela handlingen. 

 

   6.3. Barnintervjuerna 

 

För att lättare kunna relatera till barnens svar har jag valt att skriva en sammanfattning för de 

barnböcker jag använde mig av under intervjun. Denna sammanfattning ligger som bilaga 1. 

 

Av analysen framkom två olika teman. Dessa var sagan som igenkännande och 

känsloimpulser i sagan. 
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Tema 1: Sagan som igenkännande 

 

Barnen identifierade sig mycket med personerna i böckerna. De relaterade till egna händelser 

och saker som de hade eller saker som de ville ha. De ville vara prinsar, hade blommor på 

klänningar samt kommenterade brända bullar och höga tak. 

 

Jag vill höra den igen. Den var roligast. Men varför sa de inte jag är prins? Jag är prins! Varför 

kan det inte stå jag är prins? Jag vill vara prinsen för han var fin. (B4, Prinsessan på ärten) 

 

Det som berör barnen från böckerna är väldigt olika från dag till dag och även från barn till 

barn. Vissa ord hänger barnen upp sig på och kommer ihåg bättre än andra. Ett barn fastnade 

på ordet prins och kunde inte sluta prata om det. Helt plötsligt var det prinsar överallt.  

 

Rödluvan plockade blommor, det var roligast. Jag har blommor på min klänning. Jag vill vara 

vargen. Jag vill äta upp mormor och rödluvan, jag är hungrig. (B1, Rödluvan) 

 

Ett annat barn fastnade för blommorna i boken om Rödluvan. Hon hade själv blommor på sin 

klänning och relaterade därför till detta. Tidpunkten spelade även roll vid läsandet av boken 

eftersom det i detta fall framkallade en identifiering med vargen. Detta eftersom både vargen 

och barnet var hungriga. Vid en annan tidpunkt, till exempel direkt efter middagen, hade 

barnet kanske inte berört vargens hunger. 

 

Utseendet på huvudpersonen i boken var något som ett barn hängde upp sig på. Detta på 

grund av ett svart hårband som barnet gillade. Barnet tyckte att hårbandet var väldigt fint och 

själv ville ha ett sådant. Känslan gjorde att barnet kände igen sig i boken.  ”Jag vill vara Lill-

Zlatan, jag vill ha ett sånt på huvudet! (Hårband, min anmärkning)”. (B4, Lill-zlatan och morbror raring) 

 

Ordet morbror hakade upp sig hos ett av barnen som inte visste vad det betydde. Efter en 

förklaring av ordet kunde barnet relatera till sin egen släkt och berättade om den. ”Vad är 

morbröder? Det är min kusin. Pappa. Jag har två kusiner”. (B2, Lill-zlatan och morbror raring) 

 

I Lill-zlatan och morbror raring spelar huvudpersonen fotboll, något som ett barn reagerade 

över. Anledningen var att han/hon skulle börja på fotbollsträning samma dag. Samma barn 

reagerade även över att det bakades brända bullar i boken och relaterade till att hans/hennes 

mamma aldrig bakade brända bullar. ”Fotboll, jag ska börja på fotboll idag. Brända bullar, mamma bakar 

inte brända bullar”. (B3, Lill-zlatan och morbror raring) 
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Samma barn fick sig en tankeställare då vi läste Prinsessan på ärten med de höga madrasserna 

och började prata om att han/hon en gång varit uppe på familjens tak, ett tak som barnet 

tyckte var väldigt högt. Känslan att våga kom fram eftersom barnet kunde vara uppe på taket 

utan att vara rädd ”Jag har gått upp på taket en gång, vårt eget tak, vårt högsta tak”. (B3, Prinsessan på ärten) 

 

Ett barn konstaterade bestämt att han/hon inte ville vara Axel utan bara Lill-zlatan. Detta 

eftersom barnet inte ville ha sådan hårfärg som Axel har i boken. Detta visar att 

illustrationerna i böckerna spelar en stor roll. ”Jag vill vara Lill-zlatan, inte Axel, bara Lill-zlatan. Jag 

vill inte ha så svart hår”. (B4, Pappa kommer) 

 

Tema 2: Känsloimpulser i sagan 

 

Det kom fram mycket känslor medan vi läste böckerna. Rädslan för vargar var en av dem och 

även att man vågar olika saker. 

 

Ett av barnen tyckte att sagan om Rödluvan var mycket spännande eftersom jägaren snittade 

upp magen på vargen. Barnet konstaterade även att han/hon hade en rädsla för vargar. 

”Spännande. Därför han klippte upp magen på honom…Jag är rädd för vargar”. (B4, Rödluvan) 

 

Varför har hon puffar? Hon bottnar ju. Han hoppade från trampolinen, Steve. Jag vågar hoppa 

från den högsta. Fast med mina puffar. (B1, Lill-zlatan och morbror raring) 

 

Ett barn relaterade till sin egen erfarenhet av vatten då hon reagerade över att Lill-zlatan hade 

puffar på sig i bassängen i badhuset fastän att hon nådde botten. Barnet bekräftade även att 

Steve vågade hoppa från trampolinen och att han/hon också vågade det, fast dock endast med 

sina puffar. Barnet jämförde vad huvudpersonen vågade och vad han/hon vågade. 

 

Prinsessan som stod utanför porten i Prinsessan på ärten tyckte ett barn var vackrast. ”Det 

tyckte jag var vackrast. När hon stod utanför dörren”. (B2, Prinsessan på ärten) 

 

   6.4. Pedagogintervjuerna mot barnintervjuerna 

 

Det första temat som framkom av pedagogerna, livsbearbetande genom sagan, tycker jag 

mycket väl kan jämföras med barnens första tema som var sagan som igenkännande. Både 
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pedagogerna och barnen var överens om att man ska kunna känna igenom sig i sagan. Barnen 

tog upp det på det viset att de relaterade till egna händelser och på så vis kunde ta in sagan 

lättare eftersom det var något som de kände till sedan tidigare. De kunde relatera till egna 

händelser i livet och kunde därför förstå sig på huvudpersonen lättare. Pedagogerna ansåg att 

det var bra för barnen att känna igen sig eftersom de går igenom så många olika händelser i 

livet, de har mycket att bearbeta som kanske är svårt att göra på andra sätt än genom böcker. 

Handlingen i böcker kan man diskutera utan att behöva peka ut något särskilt barn eftersom 

det är huvudpersonen man pratar om.  

 

Att man måste tänka på svårighetsgraden när man läser böcker för barnen var något som 

pedagogerna tog upp. Detta var något som jag själv lade märke till under barnintervjuerna. En 

av de fyra böckerna jag läste var relativt mycket längre än de andra böckerna och det märktes 

att några av barnen tyckte att den var för svår. De orkade knappt lyssna färdigt på sagan och 

de tyckte inte att den var särskilt rolig. De hade heller ingen lust att diskutera handlingen 

efteråt.  

 

Pedagogerna ansåg att identifikationsnivån skulle vara högre i den moderna barnboken än i de 

äldre böckerna, men detta tyckte inte jag stämde alls. Barnen kunde känna igen sig i både de 

nya och äldre böckerna. De jämförde sig lika mycket med Rödluvan som de gjorde med Lill-

Zlatan under intervjun. 

 

Sagor och personlig smak var något som pedagogerna tog upp. De ansåg att valet av sagan 

spelar stor roll eftersom olika sagor faller olika människor i smaken. Detta var inget som 

märktes då jag genomförde barnintervjuerna. Ur min synvinkel verkade det som att alla barn 

tyckte lika mycket om alla sagor, förutom att en bok var lite för lång. Detta kan både betyda 

att den personliga smaken spelar störst roll för pedagogerna eller att jag helt enkelt hade valt 

ut böcker som passade de fyra barnen i smaken. 

 

Pedagogerna diskuterade att sagorna var mycket bra för barnens utveckling då de ansåg att 

barnen utvecklar både sitt språk, sin fantasi, empati och mycket mer. Detta var en punkt som 

var svår att jämföra med barnens intervjuer eftersom de ligger på en helt annan nivå. Små 

barn tänker inte på vad de lär sig genom att göra saker utan de gör det för att det är kul. Därför 

kunde jag inte jämföra den punkten. 
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Pedagogerna nämnde även att en del sagor innehåller mycket våld som kan ge barnen 

mardrömmar på nätterna. Detta var inte något jag fick fram av barnintervjuerna, barnen 

verkade mest tycka att böckerna var spännande och precis lagom läskiga. Däremot var det 

mycket känslor kom fram under barnintervjuerna. Det var mycket prat om att våga olika saker 

och även att flera saker var vackra.
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7. Diskussion 

 

Här kommer jag att diskutera resultatet som jag har fått fram genom undersökningen mot vad 

som står i litteraturen med relevans till mitt arbete. Jag kommer även att ge förslag på vidare 

forskning. 

 

   7.1. Pedagogintervjun 

 

Livsbearbetande genom sagan 

 

Av resultatet framgår det att alla pedagogerna anser att en bok kan hjälpa barn att bearbeta 

händelser i livet vid olika tillfällen. De situationer som pedagogerna tog upp var att någon i 

familjen dricker och blir full, att någon man känner är homosexuell, när man ska sövas för 

första gången samt att en person i ens närhet går bort. Lindhagen (1993) och Nettervik (1999) 

anser att man kan bearbeta problem genom sagorna. Lindhagen (1993) skriver att läsningen 

kan hjälpa oss att komma underfund med våra psykiska problem, medan Nettervik (1999) 

anser att folksagorna kan hjälpa störda barn att bearbeta sina problem eftersom de sagorna har 

ett djup. Kåreland (2001) menar att den moderna bilderboken inte är rädd för att ta upp 

livsåskådningsfrågor som ofta blir till diskussioner. Lindhagen (1993) och Nettervik (1999) 

har samma åsikter som pedagogerna, att man kan bearbeta problem med hjälp av sagorna. 

Nettervik (1999) skriver att störda barn kan bli hjälpta eftersom sagorna har ett djup. 

Pedagogerna menar dock att alla barn kan bli hjälpta, inte bara störda barn. Pedagogerna 

håller även med Kåreland (2001) i åsikterna om att de moderna bilderböckerna i stort sett kan 

ta upp de flesta frågor. Även frågor som ger djupa diskussioner. Jag anser själv att det kan 

vara bra att använda sig av böcker för att kunna bearbeta svåra situationer i livet, både för 

vuxna och för barn. Man känner sig mindre ensam om man får höra berättelser om personer 

som har gått igenom samma sak som man själv gör. Jag tror även att det är bra med böcker 

som kan framkalla diskussioner, de böckerna berör verkligen läsaren och de som lyssnar. Man 

får ett tillfälle att tänka till och det tycker jag är nyttigt. Jag tycker dock att man ska vara lite 

försiktig med vilka böcker man väljer att läsa för barnen, man bör tänka efter en extra gång 

och fundera över ifall böckerna verkligen är på barnens nivå. Barn är barn och de kanske inte 

alltid behöver höra allting, vissa saker kanske man ska vänta med tills de blir lite äldre och 

kan förstå det bättre. Vissa böcker kanske behöver sorteras bort. 
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Sagan som kunskapskälla 

 

Det framgick även av resultatet att pedagogerna var överens om att barn lär sig mycket genom 

att höra på sagor. De diskuterade att barnen bland annat utvecklar sitt språk, sin fantasi, talet, 

ord, empati och att kunna lyssna. Att barnen lär sig mycket genom att lyssna på sagor är något 

som ständigt återkommer i litteraturen. Granberg (1996) anser att fantasin väcks inom barnen 

som får höra sagor, samt att barnen får lättare för att känna empati och medkänsla. Dejke 

(2006) anser att orden och begreppen i sagorna berikar barnens språk och hjälper dem att 

bygga ut språket. Detta är något som även Svensson (1998) tycker då hon skriver att 

högläsningen påverkar språkutvecklingen positivt. Den ger barnet ett större ordförråd och 

upplevelser av språk. Att barnen lär sig lyssna uppmärksamt genom högläsning menar 

Tornéus (2000) som även anser att barnen lär sig att förlita sig på språket för att skapa 

förståelse. Lindhagen (1993) håller med Tornéus (2000) i att barnens förmåga att kunna 

lyssna utvecklas genom högläsning. Lindhagen (1993) menar även att barnen får höra 

välformulerade och välutvecklade meningar genom högläsning som bidrar till en ökad 

språkmedvetenhet. Granberg (1996) är överens med pedagogerna om att fantasin utvecklas 

när barnen får höra på sagor. De var även överens om att både empatin och medkänslan ökar. 

Pedagogerna ansåg att barnens ordkunskap utvecklas genom högläsning. Dejke (2006) har 

samma åsikt som pedagogerna, att barnens språk berikas genom de olika begreppen i sagorna. 

Även Svensson (1998) håller med pedagogerna om att språkutvecklingen påverkas positivt 

med hjälp av högläsning. Att kunna lyssna var något som pedagogerna var överens om att 

barnen utvecklade genom att höra många sagor. Tornéus (2000) är av samma åsikt, att 

högläsning lär barnen att lyssna uppmärksamt. Lindhagen (1993) håller med både 

pedagogerna och Tornéus (2000) i att barnens förmåga att kunna lyssna utvecklas genom 

högläsning. Lindhagen (1993) skriver att barnen får en ökad språkmedvetenhet när de får höra 

välformulerade och välutvecklade meningar. Detta var något som även pedagogerna tog upp 

under intervjun. Slutsatserna visade att det som författarna skrev stämde bra med 

verkligheten, åtminstone på förskolan där min undersökning utfördes. Jag anser att det inte 

finns något tvivel om att högläsning och sagor är bra för barn då jag inte har hittat en enda 

referens som säger motsatsen. Jag har dock aldrig funderat över att barnen lär sig så mycket 

olika saker genom att lyssna på sagor, det var mycket intressant. Både mitt resultat och 

litteraturgenomgången tyder på att barn lär sig mycket genom att de vuxna läser för dem. 

Detta är något jag kommer att tänka på i framtiden i mitt jobb som lärare. 
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Våldet i sagan 

 

Att alla sagor inte en dans på rosor var något som framkom i resultatet. Pedagogerna ansåg att 

vissa sagor innehöll scener som kan vara hemska för barnen och en pedagog menade till och 

med att en del sagor kan ge barnen mardrömmar. Detta är tankar som både Nettervik (1999) 

och Kåreland (2001) har tagit upp. Nettervik (1999) skriver att Grimm-sagornas lämplighet 

för barn har diskuterats mycket. Man har olika uppfattningar om sagornas skrämmande 

effekter såsom avskurna tår och hälar samt elaka styvmödrar. Kåreland (2001) skriver att 

under 1950-talet var till och med bröderna Grimms sagor förbjudna på barnbiblioteken 

eftersom man tyckte att de var alltför skrämmande för små barn. Samtidigt skriver Dejke 

(2006) att böcker och sagor ger oss skratt, tårar och spänning, det är därför de är så viktiga 

och därför behöver vi dem. Alla människor tycker olika. Min undersökning visade att någon 

pedagog ansåg att sagorna var hemska medan någon pedagog inte tyckte att de var hemska. 

Både Nettervik (1999) och Kåreland (2001) har funderat över samma saker som pedagogerna, 

att vissa sagor kan vara hemska. En pedagog nämnde att sagorna var råa eftersom de innehöll 

scener där magar sprättades upp och scener där pojkar kastades in i ugnar. Nettervik (1999) 

skriver att sagornas lämplighet har diskuterats i en oändlig tid, man har dock inte kommit 

fram till något svar eftersom det finns olika uppfattningar om vad som är skrämmande och 

vad som inte är skrämmande. Kåreland (2001) menar att det till och med fanns en tid då vissa 

sagor var förbjudna på biblioteken eftersom de var så hemska. Man kan fundera över om vi 

verkligen ska läsa böcker som handlar om ondska när det redan finns så mycket ondska i 

världen. Samtidigt är det så som verkligheten ser ut och man kan inte skydda sina barn för 

alltid. Kanske är det bäst att man låter dem veta vad det är som de kommer att möta i 

samhället. Jag anser att det är upp till varje barn vad man tål att höra. En del barn vill att 

sagorna ska ge skratt, andra tårar och en del spänning, det är därför det finns så många olika 

sorters böcker tror jag. Alla människor är olika och vill ha olika saker. Jag tror att det är upp 

till varje barn att se vilka sagor man kan läsa och vilka man inte kan läsa. 

 

Sagor och personlig smak 

 

Det är inte alla sagor som berör, detta var något som framkom i resultatet. Inte heller alla 

sagor passar alla människor. Disneyböcker samt böckerna om Plupp är något som två av 

pedagogerna helst inte läser eftersom de inte berör dem. Granberg (1996) menar att det är 

viktigt att man tycker om sagan som man ska läsa för barnen. Är man oengagerad tappar man 
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barnens lust att lyssna. Pramling m.fl. (1993) som anser att om man läser böcker eller berättar 

sagor med inlevelse så lyssnar barnen alltid. Henriksson (2000) menar att man måste vara 

engagerad i hela kroppen för att kunna göra så att en bok berör. Även mimiken i ansiktet på 

den som läser ska visa känslan i boken. En oförberedd och oengagerad läsare är väldigt tråkigt 

att lyssna på. Både pedagogerna och Granberg (1996) anser att något bland det viktigaste när 

man ska läsa en bok är att man är engagerad och verkligen tycker om boken själv. En pedagog 

berättade att hon hade försökt läsa en Disneybok för sina barn hemma och hon hade gjort allt 

hon kunde för att göra den rolig, men den berörde ändå inte. Detta är en skillnad mot 

Pramling m.fl. (1993) som anser att man kan få vilken saga eller bok som helst att bli 

spännande, bara man läser med inlevelse. En pedagog nämnde att hon helst inte läser de 

böcker som hon inte tycker om eftersom hon inte kan få boken att beröra barnen. Enligt 

Henriksson (2000) måste man, för att boken ska beröra, vara engagerad i hela kroppen. Detta 

tycker pedagogen är svårt om hon inte tycker om boken själv, då låter hon istället någon 

annan läsa boken för barnen. Slutsatsen jag kom fram till var att pedagogen inte var överens 

med författaren i detta fall. Jag anser att det finns vissa böcker som jag har svårt för att läsa 

för barnen eftersom de inte berör mig. Det är svårt att läsa med inlevelse om man inte känner 

för boken. Då kanske det är bättre att inte läsa den alls, eller att låta någon annan pedagog läsa 

den istället. Man vill ju inte lära barnen att det är tråkigt att läsa och lyssna på sagor, man vill 

ge dem lustfyllda tillfällen tillsammans med böckerna. Eftersom det finns så många olika 

sorters böcker och så många olika sorters människor vore det konstigt om alla böcker passar 

alla människor. Man gör sina egna urval på vad man vill läsa och lyssna på, detta är helt 

naturligt tycker jag. 

 

   7.2. Barnintervjuerna 

 

Sagan som igenkännande 

 

Av resultatet framkom det att barnen identifierade sig tydligt med personerna i böckerna. De 

relaterade till egna händelser och saker som de hade eller saker som de ville ha. De ville vara 

prinsar, hade blommor på klänningar samt kommenterade brända bullar och höga tak. 

Kåreland (2001) menar att barnen ska kunna identifiera sig med personerna i boken, annars är 

det inte en barnbok. Lindhagen (1993) menar att innehållet i folksagorna kan hjälpa barnet att 

finna sin identitet. Att det märktes tydligt på barnen att de gillade de böcker som de kunde 

relatera till var något jag drog en stutsats om. Detta styrker Kåreland (2001) som anser att en 
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bok inte är en barnbok om inte barnen kan identifiera sig med personerna. Jag anser att sagor 

där man kan känna igen sig är de sagor som berör mest. Av egna erfarenheter tycker jag det är 

mest intressant att läsa om personer som har samma ålder som jag än att läsa om personer som 

är mycket äldre eller mycket yngre än vad jag är. Jag tror att man vill kunna känna igen sig 

för att kunna säga att boken eller sagan är bra. Jag tror även det är lättare att förstå böckerna 

och dess handling om man kan relatera till innehållet, det är lättare att leva sig in i berättelsen.  

 

Känsloimpulser i sagan 

 

I resultatet kom det fram mycket känslor. Rädslan för vargar var en utav dem och även att 

man vågar olika saker. Dejke (2006) menar att böcker och sagor är viktiga eftersom de ger oss 

skratt, tårar och spänning. Resultatet resulterade i mycket känslor av olika slag vilket styrker 

teorin som Dejke (2006) har, att sagorna ger oss mycket skratt, tårar och spänning. Jag lade 

märke till hur barnen kände med huvudpersonerna och att de verkligen brydde sig om dem. 

Jag anser att en bok som inte ger några känslor är en ganska tråkig och tom bok. Det är 

känslorna som bygger upp stora delar av handlingen och man får känna sig som ett 

tillsammans med huvudpersonen. En bok som är spännande och läskig gör ofta att man vill 

läsa mera för att se hur det slutar. Dock kan vissa böcker vara för spännande och läskiga för 

barn, detta är något som jag tycker att man måste tänka på. Alla barn reagerar olika på olika 

böcker, men man vill ju inte att barnen ska få mardrömmar och inte kunna sova om nätterna. 

Jag tror att det är viktigt att man känner barnen ganska väl innan man börjar läsa hemska 

böcker för dem. Detta för att man ska kunna ha en aning om hur de kommer reagera. 

 

   7.3. Vidare forskning 

 

I en kommande studie tycker jag det skulle vara intressant att göra samma undersökning men 

i ett större samhälle och jämföra det resultatet med resultatet som jag fick fram. Man skulle 

även kunna involvera en större undersökningsgrupp med flera olika förskolor och kanske 

även göra intervjuer med yngre barn. Det skulle även vara spännande att göra intervjuer med 

föräldrar och se vad de har för åsikter om sagor. 
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   Bilaga 1 

 

Sammanfattning av utvalda barnböcker 

 

Rödluvan 

Boken handlar om en flicka med en röd luva som får i uppdrag att gå till sin sjuka mormor 

med en bit kaka och en flaska vin. För att komma till mormodern måste flickan gå genom 

skogen och där träffar hon på vargen. Vargen får reda på var mormodern bor och skyndar dit 

före Rödluvan för att kunna äta upp mormodern. Sedan lägger han sig i sängen för att vänta 

på Rödluvan så han kan äta upp henne med. När rödluvan kommer fram till stugan reagerar 

hon över att mormodern ser konstig ut och innan hon vet ordet av så har hon blivit uppäten. 

Som tur väl är går en jägare förbi och skär upp magen på vargen så Rödluvan och mormodern 

kan klättra ur.  

 

Prinsessan på ärten 

Boken handlar om en prins som letar efter en prinsessa. Han träffar många olika prinsessor 

men alltid är det något som inte stämmer. En natt blev det ett förskräckligt oväder, det 

regnade och blixtrade. Då knackade det på slottets port och utanför stod en flicka som påstod 

att hon var en riktig prinsessa. Drottningen var skeptisk och bäddade därför en säng till 

prinsessan med tjugo madrasser och tjugo ejderdunskuddar. Allra längst ner i botten lade hon 

en ärta. På morgonen frågade de prinsessan om hon hade sovit gott, när hon svarade att hon 

hade ont i hela kroppen förstod de att hon var en riktig prinsessa. Annars hade hon inte känt 

av ärtan i botten av alla kuddar och madrasser. Sedan gifte sig prinsen med prinsessan och de 

levde lyckliga i alla sina dagar. 

 

Lill-zlatan och morbror raring 

Boken handlar om Lill-zlatan, som egentligen heter Ella, och hennes morbror Tommy. Lill-

zlatan och Tommy gör allt tillsammans tills en dag då Steve sitter i Tommys kök. Lill-zlatan 

tycker att han ska åka hem men Steve stannar kvar. Lill-zlatan blir svartsjuk och gör allt hon 

kan för att bli av med Steve. Hon häller socker på hans skor, drar ner hans badlakan i 

bassängen och gör så det blir stopp i vasken på toaletten, men ingenting hjälper. Till slut inser 

Lill-zlatan att Steve inte är så dum ändå och de går ut och spelar fotboll på gården. 
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Pappa kommer 

Boken handlar om Axel och hans nalle Tryggve. Axel ska få åka och hälsa på sin pappa och 

har ingen lust att vänta längre. Han tjatar på sin mamma och undrar om pappa inte kommer 

nu, men mamman svarar bara snart. Axel målar en teckning till pappa och bygger med klossar 

medan han väntar. Med jämna mellanrum springer han fram till fönstret för att kolla om han 

ser honom. Det dröjer längre och längre så när pappan äntligen kommer är Axel så sur att han 

inte vill följa med. Han sparkar pappa på smalbenet och får ont i tårna. När pappa har plåstrat 

om både Axel och Tryggve med bamseplåster blir Axel glad och följer med pappa.  

 

 


