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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare anser att barns sociala 

kompetens kan utvecklas samt hur konflikter kan bearbetas och diskuteras 

tillsammans med barnen med sagan som verktyg. Vi valde att genomföra en 

kvalitativ studie och använde oss av metoderna enkät och intervju för att 

samla in empiri. Enkäter skickades ut till fyra olika förskolor och när dessa 

analyserats intervjuades en förskollärare från varje förskola. 

Frågeställningarna vi utgått från är: Hur anser förskollärare att barns sociala 

kompetens utvecklas med hjälp av sagor? Samt: Hur kan konflikter i 

barngrupp bearbetas med hjälp av sagor? Respondenterna kopplade sagan 

först och främst till barns språkutveckling men flera nämnde även barns 

sociala utveckling och kopplingen däremellan. Respondenterna var vid 

intervjuerna överens om hur sagan kan fungera som ett hjälpmedel vid 

exempelvis relationsskapande och konflikthantering. 

Nyckelord 
Saga, social kompetens, konflikter, intentioner, kognitiva funktioner, samt 

mediering. 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tog sig tid att svara på 

våra enkäter samt medverkade i intervjuer. Ett stort tack riktas även till våra 

familjer som har stått ut med vårt ältande och vår ångest men även glädjen 

över att ha lyckats skapa denna studie. Sist men inte minst vill vi tacka 

varandra, anledningen till att vi klarat av att genomföra denna studie och 

faktiskt hela vår utbildning beror på att vi alltid stöttar varandra i vått och 

torrt. 
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1 Inledning 
Det är i förskolan som en stor del av grunden läggs för barns etiska 

värderingar. Barn är framtidens samhällsmedborgare och därför har 

förskollärare en viktig roll. Det är förskollärare tillsammans med andra 

vuxna som ska förmedla de etiska värden och normer som råder i samhället 

och lära barn att ta hänsyn till andra människor (Pramling Samuelsson, 

Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993). Under vår förskollärarutbildning samt 

våra erfarenheter från förskolan har vi blivit medvetna om att sagor ofta 

används som ett redskap för att utveckla barns språkliga kompetens. Med 

hjälp av vår studie vill vi få reda på förskollärares tankar och åsikter om hur 

sagan kan användas i arbetet med barns utveckling. Fokus i studien kommer 

främst vara på barns sociala utveckling, hur sagan kan hjälpa till att stärka 

vänskapsband och reda ut konflikter. Vi intresserar oss även i värdegrunds 

frågor och om social utveckling tar lika stor plats i arbetet med sagor som 

exempelvis språkutveckling. 

Pramling Samuelsson et al. (1993) menar att fördelen med sagor är 

möjligheten för barn att leva sig in i och förstå andra människor samt skapa 

tillfällen till diskussioner om ämnen som annars kan anses vara känsliga. 

Syftet med sagostunden varierar liksom dess pedagogiska uppgifter enligt 

Granberg (2006). Barns självkänsla, empati, språk är exempel på vad som 

kan utvecklas med hjälp av sagan som pedagogiskt verktyg. 

” […] barn skapar förståelse utifrån sina erfarenheter, samtidigt som nya 

erfarenheter medger att deras förståelse förändras. När barn möter andras 

perspektiv och nya situationer kan det egna självklara sättet att tänka bli 

synligt och därmed förändras. Poängen är att just mångfalden av 

erfarenheter utmanar barns tänkande […]” (Johansson & Johansson, 2003, 

s. 151). 

Citatet ovan belyser vikten av att barn får möjlighet att sätta sig in i andras 

situation då det är genom att inta andras perspektiv som kunskap skapas och 

även den empatiska förmågan utmanas (Johansson & Johansson, 2003). 

Granberg (2006) menar att barn som får lyssna till sagor lättare utvecklar sin 

empati och medkänsla. 

Sagoboken kan tyckas vara en banal artefakt att använda sig av i förskolan 

men Pramling Samuelsson et al. (1993) menar att det inte kunde vara längre 

ifrån sanningen. Sagor är komplexa och det krävs mycket av åhöraren när det 

gäller förståelse. Barn behöver använda hela sin erfarenhetsvärld för att få 

grepp om sagans struktur och innehåll. Hjärnans båda halvor måste arbeta 

tillsammans för att tänkande, förståelse och känsloliv ska ge barnet möjlighet 

att tolka de nya erfarenheterna som sagor erbjuder. Pramling Samuelsson et 

al. (1993) skriver att det inte alltid är nödvändigt att förstå sagans budskap 
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för att en sagostund ska ha positiva effekter hos barnet. En sagostund är inte 

sämre om den har uppgiften att skapa en rofylld stund utan att något annat 

syfte ligger i bakgrunden. Sagan kan också användas som ett terapeutiskt 

redskap där barn får möjlighet att på ett undermedvetet sätt bearbeta olika 

upplevelser och känslor, något som även bidrar till barns sociala utveckling 

(a.a). 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står det att förskolan ska inspirera 

barn till samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter. Förskolan ska även 

hjälpa till att reda ut missförstånd som uppstått och få barnen att visa respekt 

för varandra (Skolverket, 2018). Thornberg (2007) skriver att strategierna 

som barn använder sig av vid konflikter med andra barn varierar. Om 

motståndaren använder sig av ett aggressivt förhållningssätt i konflikter 

kommer det andra barnet också att göra det. Därför är det av stor vikt att det 

finns närvarande vuxna som kan stötta barnen när konflikter dyker upp. Det 

är inte bara det enskilda barnets ansvar utan de vuxna måste erbjuda verktyg 

som kan leda barns utveckling framåt (Thornberg, 2007).  

 

Förhoppningen med vår studie är att få större förståelse för hur sagor kan 

användas för barns sociala utveckling samt om den har likvärdigt utrymme 

som exempelvis språkutveckling. Skolverket (2018) skriver att förskolan ska 

stötta barn i deras konflikter så att de får möjlighet att reda ut dem på ett 

tillfredsställande sätt och på så vis öka förståelsen för varandras olikheter och 

kunna möta varandra med respekt.  
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2 Syfte och frågeställningar 
I följande avsnitt presenteras studiens syfte och de frågeställningar som är 

relevanta för studien. 

2.1  Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare med sagan som verktyg kan 

stärka barns sociala kompetens och bearbeta konflikter i barngruppen. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

• Hur kan sagan användas för att utveckla barnens sociala kompetens 

enligt förskollärare? 

• Hur kan konflikter i barngruppen bearbetas med hjälp av sagor? 
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3 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras följande: förskolans uppdrag från förskolans 

läroplan, läslyftet som är en kompetensutveckling för lärare med syfte att 

stötta och handleda i barns språkutveckling samt tidigare forskning som vi 

anser är relevant för studien.  

3.1 Förskolans uppdrag 
I förskolas nya reviderade läroplan (Skolverket, 2018) står det att förskolan 

ska ge barn möjlighet att utveckla empati och omtanke för andra genom att 

sätta sig in i andra människors situation. Den skildrar även skillnader i 

människors uppfattningar som ska respekteras och präglas av ett öppet sinne. 

Barn i förskolan ska uppmuntras att föra egna resonemang och deras åsikter 

ska tas tillvara så att de själva kan vara med och påverka verksamheten 

utifrån sina egna förutsättningar. Detta arbetssätt bidrar till att barn utvecklar 

en tro på sig själv samt känner delaktighet och inflytande. 

Högläsningssituationer där barn har möjlighet att samtala och diskutera olika 

böcker och texter ska vara en del av vardagen på förskolan, barn ska även ha 

möjlighet till att kommunicera och resonera i olika sammanhang med 

skiftande syften. Förskolan ska även inspirera barn att ta egna initiativ och 

skapa möjligheter för både självständigt arbete men även tillsammans med 

andra då det är en viktig del i deras utveckling (Skolverket, 2018). 

3.2 Läslyftet 
I läroplanen för förskolan står det beskrivet om förskollärares uppdrag att 

stimulera och stötta barns språkutveckling. Barn ska erbjudas en miljö som 

stimulerar där de har möjlighet att utveckla sitt språk genom högläsning och 

samtal (Skolverket, 2018). Läslyftet är en nationell insats för fortbildning för 

lärare i alla ämnen, förskollärare samt lärare i förskoleklass. Syftet med 

läslyftet är att öka elevers skrivförmåga och läsförståelse genom att 

kvaliteten i undervisningen utvecklas. Läslyftet bygger på kollegialt lärande 

där lärare lär av varandra samt med stöd från handledare. Syftet är att 

utveckla kvaliteten i undervisningen, att barns språk- läs- och skrivutveckling 

utmanas och att barns intresse för texter, bilder och skriftspråk tas tillvara. 

Genom läslyftet får förskollärare även möjlighet att öka sina kunskaper om 

språk- läs- och skrivutveckling, föra samtal med kollegor om undervisning 

och forskning, testa nya sätt att arbeta i praktiken samt utveckla en 

gemensam diskurs (Skolverket, 2018). I 2015-års utvärdering av läslyftet 

skriver Carlbaum, Andersson, Hanberger och Lundström (2015) att barns 

utveckling gynnas av läslyftets förhållningssätt oavsett om det är låg- eller 

högpresterande barn. En slutsats de kom fram till i utvärderingen var att 

läslyftet är relevant och välfungerande för att främja utvecklingen hos barn. 
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3.3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån vetenskapliga artiklar 

som berör sagans olika funktioner i förskolan. Forskningen har kategoriserats 

för att skapa ett bättre läsflöde för läsaren samt för att förtydliga vad texten 

handlar om. Dessa kategorier är: Sagans funktioner i förskolan, 

värdegrundsarbete, konflikter i barngrupp, gemenskap i barngrupp, kreativ 

pedagogik, högläsning och temaarbete. De sökportaler vi använt oss av till 

studien är: Eric, SwePub, Nordic Base of Early Childhood Education and 

Care och Libris. Sökord som vi använt oss av är: preschool, social skills, 

storytelling och conflict management. 

3.3.1 Sagans funktioner i förskolan 
Sagornas uppbyggnad är enligt Pramling Samuelsson et al. (1993) 

konstruerad på ett sådant sätt att barn med lätthet ska kunna lära sig den för 

att kunna återberätta den. Det finns flera syften med att läsa sagor i 

förskolan, allt från att förstå sagans budskap, vad som står mellan raderna till 

att få njuta av den avkopplande stund som högläsning erbjuder. Det är 

lärarens intentioner som avgör vilket lärande som blir möjligt och detta 

håller även Jensen (2016) med om. Han beskriver begreppet Den 

intentionella människan vilket bland annat syftar på att en människas 

intentioner är vad som styr hens handlingar och konsekvenserna som blir 

reflekteras av handlingarna. Pramling Samuelsson et al. (1993) skriver att det 

är genom kunskapen barnen erövrar under arbetet med sagor som barnen får 

en inblick i hur världen fungerar och vilka normer som samhället bygger på. 

De avslutar sin bok genom att skriva om sagans betydelse. 

“Slutligen, vill vi dock påminna om sagans ursprung som en källa till både 

avkoppling och rekreation och som ett sätt att förmedla kunskap. Båda aspekterna 

är lika viktiga, men det är nödvändigt att man som pedagog blir medveten om att 

det inte räcker med att läsa upp en saga för att barn skall förstå denna.” (Pramling 

Samuelsson, et al., 1993, s. 109). 

3.3.2 Värdegrundsarbete 
Sagors innehåll/ämne har med tiden ändrats från ett allmänt innehåll till ett 

mer ämnesbaserat innehåll. En ändring som har skett på grund av 

utbildningsreformer. Nutidens samhällstrender och värderingar har påverkat 

vårdnadshavares önskan att förskolor ska ta in böcker som behandlar ämnen 

som exempelvis värderingar, karaktärsdaning och social 

kompetensutbildning. Böcker med dessa ämnen i fokus kan det nu ses en 

ökning av (Sonnur, 2016). Barnlitteratur som har mångkulturellt innehåll kan 

med fördel användas för att skapa möjligheter till mångfacetterad utveckling 

samt lärande hos barn. Sagor om andra kulturer kan bli som en spegel för 

barn från en annan kultur där de kan känna igen sig och samtidigt bli ett 

fönster för övriga barn vilket ger en chans att skapa förståelse för en annan 

kultur (Quintero, 2010). 
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Förlåtelse är ett begrepp som inte alltid är helt lätt för barn att förstå. 

Gunnestad, Mørreaunet och Onyango (2015) beskriver i sin undersökning 

hur sagor kan användas för att ge barnen en bättre förståelse för syftet med 

förlåtelse samt värdet av att kunna förlåta. Definitionen av förlåtelse är enligt 

Scobie och Scobie (2000) att förlåtelse är en process som tar bort viljan att 

straffa den eller de personer som förolämpat eller skadat en själv. Processen 

resulterar även i att onda känslor och tankar om förövaren minskar eller helt 

försvinner. I studien från Gunnestad et al. (2015) konstaterades att 

sagoberättande var en bra metod för att få förskolebarn att förstå värdet av 

förlåtelse. Studien visade även att det var viktigt att förskollärarna själva 

trodde på värden de lär ut. Dysthe (2003) tar upp ett begrepp som heter 

mediering, detta begrepp beskriver hur en människa med hjälp av en artefakt 

kan förstå sin omvärld. Hon tar upp böcker som exempel för en sådan 

artefakt som kan användas för att barn ska få en ökad förståelse för världen 

de lever i och vilka normer och värderingar som deras kultur präglas av 

(Dysthe 2003). Gunnestad et al. (2015) beskriver att efter arbetet med sagor 

som handlade om förlåtelse visade barnen en ökad empati samt en ökad vilja 

att värna om sina vänskapsrelationer. Barnen fick ökad förståelse för att 

förlåtelse var ett alternativ till hämnd och att det var ett val de kunde göra. 

Valet av saga var kritiskt då barns förståelse av förlåtelse var direkt kopplat 

till sagobokens vinkling av begreppet (Gunnestad, et al., 2015). 

3.3.3 Konflikter i barngrupp 
Ofta upplevs konflikter mellan barn som något negativt av vuxna men det 

behöver inte alltid vara fallet. Kim (2014) skriver att barns konflikter är en 

del av den naturliga sociala interaktionen som de engagerar sig i och dessa är 

viktiga komponenter i barns utveckling. Genom konflikter utvecklar barnen 

kognitiva förmågor och kommunikativa strategier samt lär sig att behålla 

gränserna i gruppen. I studien kom Kim fram till att vuxna ibland behöver ta 

ett steg tillbaka och låta barnen lösa sina konflikter själva då det är något som 

stärker deras socialiseringsprocess och de blir aktiva barn som får kunskap 

om hur de kan lösa sina problem. Med medvetna vuxna som förstår vikten av 

konflikter för barns utveckling kan barnen ges bättre och mer lämpliga 

metoder för att hantera konflikter själva (Kim, 2014). Vid exempelvis 

boksamtal menar Körling (2012) att barn kan fördjupa sitt lärande och få en 

förståelse för sagans syfte och innehåll. I samtalen tillsammans med andra 

kan nya tankar och funderingar väckas hos det enskilda barnet (Körling, 

2012). Det kognitiva perspektivet lägger stor fokus enligt Aroseus (2013) på 

människans tankar då det är genom dem som vi kommer i kontakt med vårt 

inre och får en förståelse för våra handlingar och vilka konsekvenser de kan 

få. 
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3.3.4 Gemenskap i barngrupp 
Pramling Samuelsson et al. (1993) beskriver att sagoberättande är mer än 

bara uppläsande av ord, barnen njuter av hela proceduren runt om läsandet av 

sagan då den skapar en viss känsla som barnet känner sig trygg i. 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) delar in effekterna av högläsning 

för barn i tre områden. 

“[...] socialisation som bas för inlärning i en kulturell kontext, interaktion 

samt någon om aktuella teorier om språkinlärning.” (Dominković, et al., 

2006, s. 21). 

De fortsätter beskriva begreppet socialisation som hur barnet föds med 

förutsättningar för att kunna växa och utvecklas. För att detta ska kunna ske 

behövs förutom de medfödda förutsättningarna guidning av en äldre mer 

kunnig person som kan belysa kulturens normer och värden. När dagliga 

samtalsutbyten pågår menar Dominković et al. (2006) att så kallad 

språksocialisation sker. Språksocialisation som process bidrar inte bara till 

språkutveckling utan det är även här som barns attityder och värderingar 

bearbetas. I mötet mellan barn och vuxen vid en lässituation visade det sig att 

barnets kännedom om sagan had betydelse. Om sagan var okänd för barnet 

var det den vuxne som initierade samtal men om barnet var bekant med 

sagan tog hen mer och mer över rollen som den som initierar samtal. 

 

Att tolka bilder i en sagobok är ett ypperligt tillfälle för barnen att samverka. 

Dominković et al. (2006) menar att det är tillsammans med andra som 

förståelse för bildernas betydelse skapas. Om denna aktivitet sker gemensamt 

i barngruppen kan barnen hjälpa varandra med förståelsen då det ibland 

behövs en förklaring av vad en bild föreställer för att en förståelse ska formas 

(Dominković, et al. 2006). Bradley och Donovan (2012) skriver att artefakter 

hjälper barn att träna på sin fantasi och symbolförståelse. I lekens värld är 

fantasin en viktig ingrediens som kan hjälpa barn att närma sig varandra 

(Bradley & Donovan, 2012). Barn i skolmiljöer förknippas mest med att vilja 

uppnå akademiska mål menar Jensen (2016) och det är en aspekt som barn 

strävar efter men det finns även som Jensen skriver sociala mål. Dessa mål 

går ut på att lära sig vad som är gångbart och accepterat i den grupp barnet 

vill passa in i. Lärandet är inte primärt i jakten på att uppnå sociala mål utan 

lärande är en väg att nå målet. 

3.3.5 Kreativ pedagogik 
För att barn ska utveckla sin kreativa sida menar Amabile (1996) att barn 

måste få erfara kreativ pedagogik då kreativitet är något som kan läras. 

NACCCE (1999), National Advisory Committee on Creative and Cultural 

Education, har i sin utredning kommit fram till att kreativa förmågor är något 

som alla barn har. Förskolan ska inte bara rikta in sig på att lära ut 

faktabaserade kunskaper och färdigheter utan den ska även hjälpa till med 

barns kreativa utveckling. För att barns införskaffade kunskaper ska kunna 
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anpassas till nya situationer behöver förskolan erbjuda de rätta verktygen. 

Craft och Jeffrey (2004) menar att den kreativa pedagogiken i stort handlar 

om att undervisningen ska ske på ett kreativt och fantasifullt sätt för att göra 

undervisningen rolig. Cheung och Leung (2013) har kommit fram till att om 

kreativitet ska bli en verklig del i förskolan måste först och främst lärarna 

integrera kreativiteten i det vardagliga arbetet. Är lärarna övertygade om 

vikten av kreativitet för barns utveckling kan de försöka påverka 

beslutsfattare, forskare och de som utvecklar läroplanen så att även de förstår 

vikten av kreativ pedagogik. På så sätt kan lärarnas möjligheter för att utföra 

kreativ pedagogik förbättras (a.a). Pramling Samuelsson et al. (1993) 

uppmanar vuxna att engagera sig i barns skapande processer genom att 

exempelvis fråga dem vad de ritar eller att hjälpa dem lösa de problem de 

kan tänkas ha gällande skapandet. På detta sätt kan exempelvis barns 

bildskapande utvecklas. De fortsätter att påpeka hur förskollärare kan låta 

barn klä ut sig till sagans olika karaktärer för att sedan dramatisera den. 

Barnen kan få måla bilder eller skapa figurer som de anser passar till sagans 

innehåll. 

3.3.6 Högläsning 
Högläsning har visat sig ha många positiva effekter hos barn. De får en 

uppfattning om hur böcker fungerar, att text och tal har en relation med 

varandra och att böckers språk skiljer sig från talspråk. Barn får mer kunskap 

om ord genom högläsning än genom riktat tal då det i högläsningen sker en 

gemensam språkupplevelse. Forskning har också visat att barn i 

förskoleåldern börjar uppmärksamma fonemen i orden under 

högläsningssituationer vilket har en stor betydelse för barns möjligheter att 

börja läsa (Dominković, et al., 2006).  

 

Det viktigaste när det gäller valet av saga är intentionen om vad barnen ska 

lära sig när sagan ska användas av pedagogiska skäl (Simonsson, 2004). Det 

har visat sig enligt Kåreland (2006) att förskollärare oftast väljer böcker där 

karaktärerna anses uppvisa ett gott föredöme medan böcker som utmanar ofta 

kommer i skymundan. Enligt Wedin (2011) skiljer sig dock barns önskemål 

från de sagor som förskollärare helst väljer. Barnen önskar att få höra sagor 

som utmanar deras sätt att tänka samt ger möjlighet att kunna känna och 

bearbeta (a.a). För att få möjlighet till de lärandesituationer som 

förskolläraren önskar måste dock barns önskan tas i beaktning. När barn 

finner intresse kommer lärandet fortskrida och läsandet kommer att vara ett 

tillfälle för utforskande, glädje och lust (Lundberg & Herrlin, 2005). 

Högläsning av sagor är ett vanligt inslag vid vila och Pramling Samuelsson et 

al. (1993) skriver att det är en bra orsak till att ha en sagostund. Vilan är 

inskriven i förskolans läroplan och ska därför införlivas i förskolans praktik. 

“Förskollärare ska ansvara för att varje barn erbjuds en god omsorg med 

balans mellan aktivitet och vila” (Skolverket, 2018, s. 10). 
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Hur och vad barn samspelar med under en högläsningssituation kan delas in i 

två aspekter: Samspel med den vuxna samt samspel med boken. Dominković 

et al. (2006) beskriver dessa genom två modeller: 1 

1.          2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 Temaarbete 
Det finns olika sätt att använda sig av sagan inom ett temaarbete, Pramling 

Samuelsson et al. (1993) beskriver fyra av dessa sätt:  

 

1. Sagan som ett kontinuerligt inslag i verksamheten. 

2. Sagan som utgångspunkt för ett tema. 

3. Sagan som en del av ett tema. 

4. Sagan som målet för temat. 

 

Då sagan används som ett kontinuerligt inslag i verksamheten kan den 

användas vid exempelvis vila efter maten. Barnen vet då rutinerna och det 

blir en trygg stund för avslappning och gemenskap utan någon större tanke 

på den pedagogiska aspekten. När sagan används som utgångspunkt för ett 

tema används innehållet till ett specifikt syfte. Det kan vara att lära sig mer 

om naturkunskap och den valda sagan förmedlar då kunskaper om detta som 

sedan kan arbetas vidare med. Sagan som del av ett tema har rollen att hjälpa 

till att förmedla ett område eller ett förutbestämt ämne. Sagan blir då till ett 

pedagogiskt hjälpmedel då dess text blir ett sätt att förmedla budskapet. När 

sagan är själva målet med temat är pedagogernas avsikt att barnen ska få lära 

sig om sagor. Det finns alltid oavsett vilken av dessa fyra sätt sagan används 

på en pedagogisk tanke bakom och målet är att på något sätt utveckla barns 

förmågor (Pramling Samuelsson, et al., 1993).  

                                                 
1 De två modellerna finns med som en visuell förklaring om vad barn samspelar med vid 

högläsningssituationer. 

Dialog Närhet Gemensamt 
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Figur 1: Samspel med vuxna Figur 2: Samspel med boken 
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4 Teoretiska begrepp 
Nedan beskrivs olika teoretiska begrepp som vi använt oss av i vår studie, 

dessa visar sig i resultatet samt i analysen av den insamlade empirin. 

4.1 Den Intentionella människan 
Jensen (2016) beskriver den Intentionella människan. Han menar i stora drag 

att begreppet Intentionalitet har två betydelser, det första är det tillstånd som 

råder mentalt när en människa tänker och hur det hen tänker på är det som 

uppfyller hens tankar. Den andra synen på Intentionalitet syftar på vår avsikt, 

våra intentioner. Jensen skriver att våra handlingar inte sker på grund av 

reflexartat beteende utan vi vill oftast få ut ett resultat av våra handlingar. 

Besitter människan färdigheten att kunna tolka andra människors handlingar 

kan de börja förstå vad som ligger bakom dem. Det är dock inte säkert att en 

människa alltid kan läsa av en annan människas intentioner på ett korrekt 

sätt. Det finns en risk att de övertolkas och den som försöker avläsa 

intentioner tillförskriver handlingen fler och djupare avsikter än vad 

förmedlaren hade i åtanke (a.a).  

4.2 Mediering 

Mediering är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet om lärande 

och Dysthe (2003) har tolkat Vygotskij’s tankar om begreppet. Dysthe menar 

att begreppet står för människans samverkan med artefakter och kulturella 

redskap för att kunna förstå sin omvärld. Hon fortsätter att beskriva hur 

böcker och datorer är redskap som förmedlar kunskap och är hjälpmedel för 

exempelvis studenter. Det kan tyckas vara självklart men det som utmärker 

det sociokulturella sättet att tänka är exempelvis detta: 

“I sociokulturell inlärningsteori ägnar man sig t.ex. åt det ofta komplicerade 

samspelet mellan redskapet och den lärande, hur redskapet är uttryck för och 

bär med sig ideologier från specifika kulturer där de har uppstått, och vad 

införandet av nya redskap gör med lärkulturen” (Dysthe, 2003, s. 46). 

Det är alltså relationen mellan människan och redskapet som mediering 

syftar på. Redskapets betydelse är dock inte detsamma för alla människor 

utan varierar beroende på vad individen kopplar ihop med redskapet (Dysthe, 

2003). 

4.3 Kognitivt perspektiv   

Begreppet kan förklaras enligt Aroseus (2013) som människans mentala 

processer samt vårt tänkande. Det som påverkar vårt tänkande är bland annat 

vår kunskap och våra erfarenheter. Till skillnad från djuren har vi människor 

en förmåga att kunna lösa problem och samtidigt reflektera över vårt eget 
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handlande. Vårt sätt att tänka och hur vi tolkar olika sinnesintryck fokuserar 

det kognitiva perspektivet på (a.a).  

Aroseus (2013) beskriver att de som förespråkar kognitivt perspektiv menar 

att det hjälper människan att komma i kontakt med sitt inre och skapar en 

förståelse för hens tankar och varför hen beter sig som hen gör. Meningen är 

att vi ska reflektera runt oss själva för att på så vis lära känna oss själva 

bättre. Om vi har god självkännedom kan vi även utan större svårighet ändra 

det beteende som vi inte anser vara önskvärt (a.a). Fokus ligger i nuet och i 

framtiden för att förstå sina handlingar och mindre tid läggs på det som har 

varit. Skeptiker till perspektivet menar dock att fokus läggs för stor del på 

tankar, det resulterar i att människors handlingar hamnar i skymundan. En 

människa med smarta tankar kan lika väl utföra dåliga handlingar som de 

som tänker mindre smarta tankar. Något som är tänkvärt är att en del forskare 

anser att de som har den som mest realistiska världsbilden är de som lider av 

depression (a.a).   

“Är det verkligen sjukt att tänka realistiskt? Ska vi verkligen försöka 

förvränga människors världsbilder bara för att få en individ att må bättre? 

Vore det inte bättre att försöka förändra världen så att den faktiskt blir 

bättre?” (Aroseus, 2013, sista stycket). 
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5 Metod 
I följande kapitel presenteras hur studien är genomförd samt val av metod för 

insamling av empiri. Avsnittet presenterar även de etiska ställningstaganden 

som studien tagit hänsyn till. 

5.1 Metodval 
Studien är utförd med hjälp av kvalitativ metod som innebär att empiri 

samlas in för att tolkas och kategoriseras. Resultaten i en kvalitativ studie är 

ord och uttryck från respondenterna som forskaren sedan ska tolka och 

jämföra med varandra (Allwood & Erikson, 2012). Till studien användes 

både semistrukturerade intervjuer och enkäter. Kombinationer av metoder för 

insamling av empiri är en fördel enligt Björkdahl, Ordell (2007) och nedan 

beskriver vi hur vår studie är genomförd. 

5.1.1 Enkät 
Ejlertsson (2014) beskriver att den som delar ut enkäten har en viktig roll att 

fylla. Det är nämligen hen som har på sin lott att inspirera de som ska svara 

så att de känner att det är meningsfullt att delta och att de svarar på ett 

tillfredsställande sätt så att empirin blir användbar. Ejlertsson menar även att 

svarsgraden oftast blir högre om respondenterna blir personligt inspirerade 

av frågorna (Ejlertsson, 2014). Studiens metod för empiriinsamling stämmer 

överens med Ejlertssons tankar, vi valde att åka ut till de förskolor som 

skulle delta i studien för att personligt överlämna enkäten och informera dem 

om studiens syfte samt att vi skulle uppskatta deras deltagande. 

 

Fördelar med en enkät jämfört med exempelvis en intervju är att 

respondenten kan svara i sin egen takt. Vid en intervju kan lätt respondenten 

känna sig pressad av att på väldigt kort tid komma med fullgoda svar då 

intervjuaren sitter och väntar (Ejlertsson, 2014). Eftersom förskollärare ofta 

har ont om tid så ansåg vi att en enkät skulle ge respondenterna möjligheten 

att svara vid ett tillfälle som passade dem. Den form av enkät som delades ut 

benämner Trost (2016) som en gruppenkät då den delas ut till en viss grupp 

människor som befinner sig på ett och samma ställe, i vårt fall förskolor 

(a.a). Vi valde medvetet att inte nämna några områden där sagan kunde 

tänkas användas i förskolan i enkäten då vi inte ville riskera att influera 

respondenterna åt något håll utan endast höra deras åsikter. I enkäten, som 

finns att läsa i bilaga B, ställde vi breda frågor om hur sagan används som 

pedagogiskt hjälpmedel i förskolan. Detta gjorde vi för att inte påverka 

förskollärarnas svar då vi ville se om barns sociala utveckling var något som 

förskollärarna prioriterade i arbetet med sagor. Tjugo enkäter delades ut och 

vi fick svar på tio, svaren analyserades samt kategoriseras och beskrivs i 

avsnittet: Resultat. I enkäten valde vi att använda en del ord som för 
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utomstående kan kännas svåra. Detta gjorde vi då vi vet att vår urvalsgrupp 

är väl medvetna om ordens betydelse då de tillhör yrkesdiskursen. 

5.1.2 Semistrukturerad intervju 
I studien användes även semistrukturerade intervjuer som metod. Fyra 

förskollärare från olika förskolor deltog i varsin intervju. Inför intervjuerna 

hade vi förberett sju frågor (se bilaga C) som ställdes till alla respondenter. 

Den semistrukturerade intervjun liknar enligt Kihlström (2007) ett vanligt 

samtal men med ett bestämt fokus samt att intervjuaren är den som styr 

samtalet framåt och ser till att ämnet hålls. Det är även viktigt att man under 

denna form av intervju tänker på att inte ställa ledande frågor då det är 

intervjuarens erfarenheter och uppfattningar som är av intresse (a.a). Denna 

form av intervju valdes som en metod för studien för att liksom Kihlströms 

mening skapa ett avslappnat samtal där respondenten kände att hen kunde 

flika in med tankar och åsikter som hen ansåg vara intressanta inom området. 

Allt eftersom intervjun pågick och beroende på vad respondenten uttryckte 

för åsikter ställdes följdfrågor för att få ut optimalt med empiri med ett brett 

innehåll anpassat efter studiens syfte. Kihlström menar att den som intervjuar 

ska skapa möjlighet för respondenterna att utveckla sina svar på frågorna och 

ställer följdfrågor som följer respondentens tankar för att få ut så mycket 

information under intervjun som möjligt. Denna metod kräver att den egna 

förförståelsen för ämnet ställs åt sidan och att man som intervjuare bortser 

från sina egna uppfattningar. Under en kvalitativ intervju ställs frågor som 

benämns som öppna frågor vilket innebär frågor med en svag struktur som 

respondenten ska besvara (a.a). 

 

För att kunna genomföra en intervju menar Denscombe (2018) att det endast 

behövs enkla artefakter som exempelvis någon form av ljudinspelning, i vårt 

fall mobiltelefon. Vi valde att även ta med penna och papper för att kunna 

anteckna sådant som eventuellt sagts då vi inte spelade in. I inledningsfasen 

av intervjun valde vi att ställa frågor om förskollärarens yrkesliv, hur länge 

hen arbetat på sin nuvarande arbetsplats och så vidare, detta var ett medvetet 

val då vi önskade att respondenten skulle slappna av och sedan ledas in på de 

frågor som vi ansåg relevanta för studien.  

5.2 Val av undersökningsgrupp 
De förskolor som medverkade i studien valdes ur ett bekvämlighetsurval 

vilket enligt Denscombe (2016) betyder att de medverkande förskolorna är 

valda då de var nära till hands samt att studien pågick under en begränsad tid. 

Förskollärarna som deltog i studien var personliga kontakter från 

verksamhetsförlagd utbildning men även från tidigare arbete. Då studien 

grundas på förskollärares tankar och åsikter om barns sociala utveckling var 

det endast de som deltog i studien. Förskollärare från fyra förskolor och från 

två kommuner deltog i studien. Enkäter skickades ut till alla förskollärare på 
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dessa förskolor sedan intervjuades fyra förskollärare, en från varje förskola. 

De förskollärare som vi valde att genomföra intervjuer med var de som 

genom sina svar visade ett genuint intresse för ämnet och studien vilket 

resulterade i att vi blev nyfikna på vad mer de hade att tillföra.  

 

Två av de deltagande förskolorna har vi haft verksamhetsförlagd utbildning 

på. Dessa ligger i en liten förort, den ena innehar ca 70 barn och den andra ca 

30. Förskolan med 70 barn har fem avdelningar och där arbetar åtta 

förskollärare tillsammans med sex barnskötare. På den mindre förskolan med 

30 barn är det två avdelningar och där arbetar tre förskollärare och tre 

barnskötare. Båda dessa förskolor arbetar aktivt med läslyftet då det är något 

som hela deras kommun arbetar med. De två andra förskolorna ligger i en 

annan kommun, båda belägna i ett villaområde. De är båda två stora 

förskolor som inrymmer många barn. Den ena har ca 90 barn inskrivna, 

uppdelade på fem avdelningar med två hemvister och där arbetar tio 

förskollärare och sju barnskötare. Den andra förskolan har ca 80 barn 

uppdelade på fyra avdelningar med en hemvist vardera och där arbetar åtta 

förskollärare och sju barnskötare. 

5.3 Genomförande 
Efter mailkontakt med respektive chef på de valda förskolorna samt utskick 

av missivbrev började vi formulera vår enkät. När denna var godkänd av 

handledare åkte vi ut till de utvalda förskolorna. Anledningen till att vi valde 

att åka ut till förskollärarna var likt Ejlertssons (2014) åsikt att vi ville lämna 

över enkäten personligen för att presentera vår studie vilket förhoppningsvis 

skulle väcka ett intresse och engagemang så att svarsgraden blev hög. 

Enkätsvaren mailade sedan respondenterna till oss vartefter vi sammanställde 

dem, analyserades svaren för att sedan kategoriseras. När vi analyserat 

resultaten fick vi inblick i hur förskollärarna tänker om sagans användning i 

förskolan och utefter dessa tankar samt vårt valda intresseområde 

sammanställde vi intervjufrågor. Vi valde att kombinera enkät med intervju 

för att få ytterligare empiri till vår studie. 

 

När intervjuerna skulle genomföras åkte vi till respondenternas respektive 

förskola då både de och vi ansåg att det var en plats som var lämplig. Vi 

gjorde det medvetna valet att båda två skulle medverka. Detta val byggde på 

vår förståelse om att vi kompletterar varandra väl vilket resulterar i att 

följdfrågorna får större bredd och blir fel. Vi hade i förväg valt ut vem som 

skulle ställa frågorna för att ge ett professionellt intryck. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades, vi valde att inte skriva med vissa upprepning 

och diverse hummanden för att göra transkriberingen mer lättläst och 

förståelig. Varje intervju tog mellan 30–50 minuter och analyseringen av det 

insamlade materialet tog tre dagar att genomföra. 
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5.4 Metodkritik 
Det problematiska med att förlita sig på enkätsvar samt intervjuer är att det 

inte alltid stämmer överens med verkligheten (Ejlertsson, 2014) och detta är 

något vi är medvetna om. Bara för att en förskollärare säger att sagan 

används till exempelvis värdegrundsarbetet är det inte alls säkert att det 

speglar verkligheten men då vi fokuserade på förskollärares åsikter och 

tankar om arbetet med sagor ansåg vi att en enkät fyllde vårt syfte. För att få 

en sanningsenlig bild av hur sagan används som pedagogiskt verktyg i 

förskolan hade vi behövt göra flertalet observationer under en längre tid. 

Edvardsson (2007) menar dock att uppmärksamheten vid observationer 

endast är riktad mot en liten del av vad som egentligen sker vilket resulterar i 

att inte hela verkligheten skildras. Han nämner även fördelen med att vara 

flera som genomför en observation för att kunna upptäcka olika händelser 

och förlopp. 

 

Svensson (2015) tar upp kritik mot intervjuer samt menar att det finns 

flertalet punkter att ta hänsyn till om intervju ska användas som metod i en 

studie. Förståelsen för att individer har olika lätt för att uttrycka sig och detta 

blir tydligt under en intervju. Det kan även finnas ett bristande engagemang 

för att medverka i intervjuer då dessa ofta tar tid och planering. Svensson 

skriver även att den relation som intervjuaren har med den intervjuade är 

central och påverkar hur mycket empiri som kommer kunna samlas in 

(Svensson, 2015). När intervjupersonerna för studien valdes ut berodde valet 

på bland annat deras svar i föregående enkät men även vår personliga 

relation med var och en av förskollärarna. Genom våra relationer blev 

intervjuerna lättsamma och de intervjuade kunde slappna av i vårt sällskap 

vilket resulterade i att de vågade tala utanför de bestämda frågorna och detta 

ledde till en bredare empiri.    

5.5 Etiska aspekter 
Studien har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Nedan beskriver vi dessa kopplade till vår studie. 

 

Informationskravet: Respondenterna ska ges information om syftet med 

studien och hur den ska genomföras. Det ska även framgå att deltagandet i 

studien är frivilligt och att den empiri som samlas in inte kommer användas 

till något annat syfte än forskning (Vetenskapsrådet 2002). Inför insamlingen 

av empiri till studien informerades respondenterna om studiens syfte samt 

dess genomförande. Respondenterna informerades även om att studien 

var frivillig att delta i och att det insamlade materialet inte skulle användas 

till något annat än vår studie. 

 

Samtyckeskravet: Respondenten har själv möjlighet att bestämma om, hur 

länge samt på vilka villkor de vill delta i studien. De ska även ha rätten att 
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kunna avbryta sin medverkan i studien utan att det innebär några negativa 

konsekvenser respondenten (Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade 

respondenterna om att deltagandet i studien kunde avbrytas när helst de ville 

samt att de fick avgöra om intervjuerna fick spelas in. På detta sätt fick 

respondenterna möjlighet att själva bestämma över hur deras deltagande i 

studien skulle gå till. 

 

Konfidentialitetskravet: Personuppgifter skall förvaras på ett säkert sätt 

så att obehöriga inte skall kunna få tillgång till dem. Alla som medverkar i 

undersökningen skall även ges konfidentialitet till en så hög grad det är 

möjligt (Vetenskapsrådet 2002). Alla som deltog i studien har fingerade 

namn för att deras identitet ska bevaras och hemlighållas samt hålls deras 

personuppgifter hemliga för att obehöriga inte ska kunna få tillgång till dem. 

 

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in skall endast användas till det 

ändamål som framgått, alltså materialet får inte spridas vidare eller användas 

för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 

2002). Den insamlade empirin används endast till vår studie. 

5.6 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
För en kvalitativ studie är trovärdighet och tillförlitlighet viktiga begrepp 

som bedömer kvaliteten av en studie menar Ejlertsson (2014). 

Specialpedagogiska institutionen (2016) skriver att det är av stor vikt för 

studiens trovärdighet att de teoretiska begrepp som kopplas till studien är 

relevanta för att kunna leva upp till syftet samt frågeställningar (a.a). 

Enkäterna för studien var inte specifikt kopplade till barns sociala utveckling, 

detta för att få insikt om den sociala utvecklingen var något som 

respondenterna själva ansåg lämpa sig för arbetet med sagor. För att ändå få 

en god trovärdighet i vår studie lade vi stort fokus på barns sociala 

kompetens i våra intervjuer. Trovärdighet förklarar Ejlertsson (2014) frågans 

förmåga att mäta det som den är avsedd att mäta (a.a). Intervjufrågorna till 

studien var ställda på ett sådant sätt att det inte skulle ha spelat någon roll 

vem som ställde dem, resultatet skulle ändå blivit detsamma. Ejlertsson 

(2014) menar att när frågeinstrumenten samt de enskilda frågorna är av sådan 

karaktär att det inte spelar någon roll vem som ställer dem eller när de ställs 

blir det slumpmässiga felen få och tillförlitligheten blir därför hög. Då 

studien endast pågick under tio veckor blir resultat endast ett nedslag i hur 

förskollärare tänker om arbetet med sagor. Hade studien pågått under längre 

tid hade vi valt att samla in mer empiri från flera förskollärare. Detta för att 

kunna på så sätt säkerhetsställa att vårt resultat överensstämmer med fler 

förskollärares tankar och inte bara är personliga åsikter från våra utvalda 

respondenter.  
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6 Resultat 
Följande avsnitt redogör resultaten från studien där den insamlade empirin 

delats in efter våra två frågeställningar: Hur kan sagan användas för att 

utveckla barnens sociala kompetens enligt förskollärare? Samt: Hur kan 

konflikter i barngruppen bearbetas med hjälp av sagor? För att tydligt 

strukturera upp resultatet börjar varje stycke med en ståndpunkt som vi 

funnit i vår empiri, denna ståndpunkt följs av ett citat som styrker vårt 

antagande och stycket avslutas med vår tolkning av citatet. Empirin kommer 

även att delas in i underkategorier för att underlätta läsningen. 

6.1 Resultatredovisning av enkät kopplad till social 

kompetens: 
I avsnittet nedan bearbetas den insamlade empirin utifrån studiens första 

frågeställning: Hur kan sagan användas för att utveckla barns sociala 

kompetens enligt förskollärare? 

6.1.1 Fånga barnens intresse 

För att överhuvudtaget kunna använda sagan som pedagogiskt verktyg i 

arbetet med barns sociala utveckling krävs det att barn finner ett intresse i 

sagan. Det är inte endast barn som får öva på sina kreativa färdigheter i 

arbetet med sagan, förskollärarna måste våga bjuda på sig själva för att 

överhuvudtaget ha möjlighet att fånga barns intresse. Många förskollärare 

läser sagor utan att ha förberett sig innan med en monoton stämma vilket gör 

att barn fort tappar intresset och får spring i benen. För att göra sagan mer 

spännande behöver de egna resurserna användas. 

”Lär dig att använda rösten, inlevelse, tempo, nivå, språket, dialekter och 

ögonkontakt” (Bosse) 

För att kunna fånga barnens intresse krävs oftast inget exceptionellt utan det 

räcker med en engagerad pedagog som vill och vågar använda sig av det de 

alltid har med sig nämligen sin röst. Rösten kan med fördel anpassas efter 

sagans innehåll, karaktärerna samt vid tillfällen i sagan där extra fokus skall 

läggas. Monoton uppläsning av en saga kommer inte ge det resultat som 

förskollärares intentioner syftar på utan kommer troligtvis bara sluta i 

oengagerade och uttråkade barn. 

6.1.2 Värdegrundsarbete 
Barns sociala utveckling är något som förskollärarna nämner i enkäten när de 

beskriver arbetet med empati och värdegrund. Sagoberättande skapar 

möjligheter att stärka barns empatiska förmåga och används ofta i 

värdegrundsarbete. Vilka sorters sagor som lämpar sig för värdegrundsarbete 

beror på vad pedagogerna vill inrikta sig på. Det är nödvändigt för barn att 

skapa en förståelse för varandras olikheter och få kunskap om att inte alla har 
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samma förutsättningar. Det är inte alltid en självklarhet att alla barn kommer 

i kontakt med barn som har någon form av tydligt utmärkande 

funktionsvariation. Därför faller det inte alltid naturligt för förskolor att ta 

upp dessa variationer med barnen.  

“Böcker om lika olika, empati, respekt för skillnader i människors 

uppfattningar och levnadssätt samt barn med funktionshinder behöver många 

förskolor bli bättre på att ha tillgängliga” (Stina) 

Stina tar upp bristen på sagoböcker som tar upp människors olikheter och att 

dessa sagor bör finnas på varje förskola oavsett om det finns barn i 

barngruppen som tydligt visar upp dessa olikheter. Det kan gälla barn med 

fysiska eller tydligt psykiska funktionsvariationer, sagoboken kan då fungera 

som mediering för att öka barns förståelse för varandras olikheter. 

6.1.3 Förskollärares intentioner 
Barns lärprocess är något som påverkas av de pedagogiska valen anser flera 

respondenter. Därför krävs en planering och en intention med hur arbetet 

med sagan läggs upp och bearbetas. När det finns en specifik intention med 

vilken del av barnets utveckling som ska främjas måste sagan bearbetas på 

ett sätt så utvecklingen blir möjlig. Om förarbetet med sagan är undermåligt 

blir ofta resultatet detsamma, för att lyckas krävs att arbetet sker i rätt 

ordning. Det pedagogiska arbetet bör planeras redan innan sagan valts och 

sedan allt eftersom arbetet fortskrider läggs delar till eller dras ifrån beroende 

på barns intresse. 

“Först väljer vi vad vi vill med sagan. När vi i arbetslaget vill hantera 

barnens sociala kompetens i sagoarbetet väljer vi sedan en passande saga. 

Sagan är vald för att vi anser att den fungerar som underlag för diskussioner 

med barngruppen. Under diskussionen med barnen leder vi in samtalet på det 

område vi valt för att de inte ska gå miste om våra intentioner” (Ann-

Chatrin)  

Förskollärarens intentioner har enligt Ann-Chatrin stor betydelse för hur 

resultatet kommer att bli. Valet av saga kommer enligt henne efter att syftet 

är fastställt och sagan bör ha flera fördelar än att den kan kopplas till syftet, 

den bör även föra med sig möjligheter till vidare arbete såsom exempelvis 

boksamtal. 

6.1.4 Krav för utveckling och lärande 
Utveckling och lärande ses ofta som ett självklart resultat av arbetet med 

sagor men så är inte alltid fallet. Det är viktigt som förskollärare att vara 

medveten om hur betydelsefulla hens intentioner är för att kunna forma 

aktiviteterna runt sagan på ett sådant sätt att en önskvärd utveckling sker. Det 

är förskolläraren som banar väg för vilket sorts lärande som kan bli möjligt 

beroende på vad hen riktar sitt intresse mot.  
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“Samtidigt är det inte självklart att det sker en utveckling bara för att man 

har bestämt att man ska ha sagan som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten 

utan allt beror ju på hur man jobbar kring sagan [...] Därför anser jag att 

sagan i sig är ett verktyg för att samlas runt något, men det beror på vad 

pedagogerna riktar uppmärksamheten mot som kommer styra vad barnen 

upptäcker och lär sig “(Sofia) 

Sofia använder sig ofta av sagan i arbetet med barns utveckling oberoende på 

vilket område som hon önskar att barnen ska utveckla. Hon påpekar även att 

det är förskolläraren som bär ansvaret för vilket lärande samt vilken 

utveckling som blir möjlig i arbetet med sagan. 

6.1.5 Vänskapsrelationer  

Många barn leker med samma kamrater under stora delar av sin tid på 

förskolan och leker inte ofta utanför sin kompiskrets. Detta är något som 

många förskollärare är medvetna om och gör därför aktiva val för att vidga 

barnens vyer och utveckla deras sociala kompetens. Barns egna grupperingar 

kan ha fördelen att de känner sig trygga men det kan även ha negativa följder 

såsom hierarkier i gruppen där samma barn alltid bestämmer medan andra 

barn alltid får stå tillbaka. Viktigt är då att vara en lyhörd och aktiv pedagog 

som ser till att alla barn får möjlighet att komma till tals och få chansen att 

bidra till sagan. När pedagogerna delar in barn i grupperingar de tidigare inte 

varit i kan nya vänskapsband knytas och de roller barnen har tillförskrivits 

kan ändras till det bättre. 

“Barnen kan göra egna sagor, antingen utifrån den man har eller så 

utvecklar man det vidare och på så sätt skapa en gemenskap[...] Skapandet 

kan ske i grupper som antingen barnen själva har valt eller som vi valt ut, 

båda sätten har för och nackdelar […]” (Moa) 

Moa skriver om fördelarna med att pedagogerna delar in barn i grupper och 

att dessa indelningar inte sker slumpmässigt. Vissa barn leker med flera olika 

kompisar medan andra helst håller sig till en bästa vän och dessa barn kan 

behöva stöd och hjälp för att våga ta steget att leka med andra. Barns sociala 

utveckling förs framåt då de leker med barn som de inte brukar leka med då 

de lär sig tyda andra barns handlingar och intentionerna med dem. 

6.1.6 Efterarbetet med sagor 
Vikten av det efterföljande arbetet med sagor såsom boksamtal tog flera av 

de tillfrågade förskollärarna upp i enkäten. Tankar och de processer som sker 

när vi tänker tas upp inom det kognitiva perspektivet och det är i de 

boksamtal som förs tillsammans med barn som nya tankar uppkommer. Barn 

får även nya insikter om sagans innehåll samt möjlighet att se på situationer 

ur någon annans perspektiv vilket skapar en ökad förståelse för varandras 

olikheter. När ett specifikt ämne valts ut för att beröras i arbetet kan sagan 

hjälpa till att göra ämnet mer lättförståeligt för barn. Strategier kan tillämpas 
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för att väcka barns fantasi och för att erbjuda tillfällen där barn kan öva på att 

respektera andras åsikter samt våga ta plats. Olika sätt barn kan återberätta 

sagan på kan skapa dessa möjligheter. Ett barn kan väljas ut och få rollen 

som återberättare och övriga barngruppen få rollen som åhörare. Pedagogen 

får stå för strukturen av boksamtalet där hen ser till att alla barn får en chans 

att komma till tals samt respektera övriga barns åsikter och taltid. Det är inte 

alltid lätt att våga uttrycka sig annorlunda än sina kamrater och därför behövs 

planering om vem som ska börja samtalet och vilka som ska ingå i 

aktiviteten. Det kan vara lämpligt att dela in barnen i mindre grupper efter 

barns personlighet och hur långt de kommit i sin språkliga utveckling. 

”Exempelvis kan man läsa en halv saga och sedan stanna och fråga barnen 

vad tror ni händer sen?” (Sofia) 

Citatet ovan beskriver en möjlig situation där barn tillsammans i grupp får 

öva på sociala koder. I början kan förskolläraren behöva ta en större roll i 

samtalet för att försäkra sig om att alla barn får komma till tals samt 

respektera varandra. Allt eftersom barnen blir bekanta med metoden kommer 

förskolläraren kunna ta en mer diskret roll och släppa fram barnen mer. 

6.2 Resultatredovisning av enkät kopplad till konflikter 
Avsnittet nedan är kopplat till studiens andra frågeställning: Hur kan 

konflikter i barngruppen bearbetas med hjälp av sagor? 

6.2.1 Förståelse för egna och andras känslor 

Flera respondenterna menar att det ofta kan vara lättare för barn att förstå hur 

en sagokaraktär kan känna om hen blir utsatt för någon kränkande 

behandling än hur en kamrat skulle känt sig. Om vikten av sagan ska ligga på 

att barn får möjlighet till en ökad förståelse för varandras olikheter och att 

alla inte har samma förutsättningar bör sagor som premierar detta väljas. Det 

kan även vara svårt att inse att ens egna handlingar bidrar till en kränkande 

behandling av en kamrat. Med hjälp av sagan kan barn få förståelse för hur 

hens handling kan såra och skada en kamrats självkänsla på samma sätt som 

karaktären i boken blir sårad. 

“[...] att få en förståelse för sina egna handlingars betydelse genom att 

jämföra dem med hur karaktärer i en saga handlar blir ofta ett uppvaknande 

för barnen och en viktig lärdom” (Bosse) 

Bosse beskriver i citatet ovan hur barn kan utvecklas och få förståelse för 

sina egna handlingar genom att associera med sagans karaktärer. Vi tolkar 

det som att i Bosses mening blir sagoboken till en hjälp för barnet som 

genom mediering blir medveten om sin omvärld och sina handlingar.  
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6.2.2 Moral och etik 
Diskussioner om moral och etik kan var känsliga ämnen att ta upp med barn 

då de lätt kan känna sig utpekade menar en förskollärare. Genom arbetet med 

sagan blir det en naturlig ingång till samtal om dessa ämnen och problem i 

barngruppen kan tas upp utan att någon känner sig utpekad. Det blir även ett 

sätt för barn att kunna sätta sig in i hur andra människor känner sig då de 

relaterar till olika karaktärer i sagan. 

“Barn kan ofta bli svåra att nå om de känner sig utpekade vid exempelvis en 

konfliktsituation, tar man istället hjälp av sagan för att diskutera hur 

karaktärerna gjorde rätt och fel i en bestämd situation som kan kopplas till en 

verklig situation slipper det individuella barnet känna sig utpekad samtidigt 

som de får möjlighet att leva sig in i och fundera över hur andra människor 

känner sig” (Ann-Chatrin) 

Det är i barns tankar som det enligt det Kognitiva perspektivet kan uppstå en 

förståelse för sina handlingar. Enligt Ann-Chatrin kan konfliktsituationer 

bearbetas utan att ett utpekande sker, detta resulterar förhoppningsvis i att 

barnet inte intar en försvarsställning utan tankar och funderingar kan starta 

processen att ändra ett icke önskvärt beteende. 

6.2.3 Känslan av gemenskap minskar konflikter 
Att sagan kan användas för att skapa gemenskap är något som tydligt syns i 

respondenternas svar. Sagan används ofta som ett verktyg som involverar 

samt intresserar många barn och som inspiration i den fria leken. Det är inte 

alltid lätt att skapa sammanhållning i en barngrupp då barn med olika 

personligheter, förutsättningar och bakgrund förs samman vilket blir en 

grogrund för konflikter. Sagoböcker som mediering kan i sig vara något som 

barn kan samlas runt och som skapar gemenskap. Arbetet med att få ihop en 

ny barngrupp är något som tar tid och olika taktiker samt aktiviteter kan 

behöva struktureras fram för att uppnå målet. Med en engagerad och lyhörd 

förskollärare kan barns intressen fångas upp och en saga kan väljas ut där 

intressena till stor del kan sammankopplas. De olika aktiviteter som följer 

läsningen av sagan är de som bestämmer hur väl barns intresse införlivas. 

Ofta kan flera intressen kopplas samman och olika mål kan uppfyllas. Det är 

självklart tacksamt när barngruppen har ett gemensamt intresse men detta är 

inget måste för att arbetet med sagan ska bli lyckat. 

“Jag har upplevt att barngruppen ofta tillsammans fastnar för ett intresse, 

det kan vara frost, pyjamas hjältarna eller babblarna och då blir det lätt att 

väva in intresset i sagan. Samtidigt kan man få in flera olika intressen i 

samma saga om man bara anstränger sig lite. Om intresset i barngruppen 

delas av de flesta i barngruppen blir risken för konflikter mindre” (Ann-

Chatrin) 

För att kunna motverka konflikter behövs en god gemenskap i barngruppen, 

ett gemensamt intresse är något som förskollärare kan bygga vidare på och 
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skapa aktiviteter runt om. Ann-Chatrin beskriver i citatet ovan hur det ofta 

faller sig att barn har liknande intressen som de använder sig av i arbetet med 

sagan och i arbetet för att motverka konflikter. 

6.2.4 Varierade uttryckssätt 

Barn har olika lätt att uttrycka sig verbalt och detta kan bero på ålder samt 

vart de befinner sig i sin språkliga utveckling. Med detta i åtanke ska 

förskolan erbjuda olika uttryckssätt där varje enskilt barn får möjlighet att 

uttrycka sig efter egen förmåga. En bristande förmåga i att uttrycka sig kan 

vara orsaken till att konflikter uppkommer då det skapar en känsla av 

utanförskap. Om olika uttryckssätt erbjuds blir istället arbetssättet 

inkluderande och varje barn kan vara med i den sociala gemenskapen oavsett 

språklig kompetens. 

“Sagor kan framföras på flera olika sätt och med en mängd rekvisita. Det 

finns flanosagor, sagorna kan dramatiseras, det finns appar som t.ex. puppet 

pal där sagor kan spelas in med barnens egna röster och bilder. Man kan 

även skapa lerfigurer och använda sig av dem i en dramatisering om det 

känns läskigt att själv stå på scen och framföra en saga som teater för sina 

vänner. Då kan alla barn våga ta plats i en teater, när man inte behöver vara 

sig själv ” (Moa) 

Moa beskriver sätt som möjliggör för olika uttryckssätt som sagan kan 

framföras, de varierade sätten är medvetet nämnda för att kunna tillgodose 

barns olika kompetens när det gäller att uttrycka sig. Moa nämner också att 

med hjälp av rekvisita som mediering kan en teater spelas upp om barnet inte 

själv skulle våga vara huvudrollen i sagan, på det sättet kan även de barn som 

kan anses vara tillbakadragna få en stor roll i teatern och på så sätt utveckla 

sina sociala förmågor.  

6.3 Resultatredovisning av intervju kopplad till social 

kompetens 
I avsnittet nedan bearbetas den insamlade empirin utifrån studiens första 

frågeställning: Hur kan sagan användas för att utveckla barns sociala 

kompetens enligt förskollärare? 

6.3.1 Normer och värderingar 
Sagor kan hjälpa barn att förstå vilka normer och värderingar som uppskattas 

i en vänskapsrelation. Då barn är i olika stadier i sin sociala utveckling 

behöver de olika mycket stöttning för att kunna fungera optimalt i en 

kompisgrupp. För att bli en fungerande samhällsmedborgare i sammanhang 

såsom arbetssituationer krävs en förståelse för de sociala regler och normer 

som råder i samhället. Därför är det viktigt att redan i tidig ålder arbeta med 

relationsskapande för att underlätta barns framtida relationer. 
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“Genom sagan och olika exempel, både i deras verklighet och i sagan får 

barnen att tänka till hur andra kan känna och att man kanske inte känner 

likadant” (Jonna) 

Genom sagor som mediering kan barn uppleva olika känslor samt att 

känslorna inte alltid överensstämmer med vad andra känner. På det sättet lär 

sig barnen att det är accepterat att vara och känna olika. Jonna talar om hur 

verkliga situationer i barns liv kan kopplas samman med sagor för en 

förståelse om olika känslor men även en förståelse för att barnet inte är 

ensam med sina känslor. 

6.3.2 Allas lika värde 
Att jobba med allas lika värde är lätt att integrera i arbetet med sagor ansåg 

flera respondenter. Sagor är ett bra hjälpmedel för att skapa förståelse hos 

barn att alla är olika men lika mycket värda och att alla trots olika 

förutsättningar, kön, etnicitet samt sexuell läggning har rätt till att känna 

trygghet. I sagoarbete är det inte bara det enskilda barnets ökade förståelse 

för människors olikheter som är målet utan en av de viktigaste 

konsekvenserna är att alla barn ska få känna sig trygga och omtyckta oavsett 

förutsättningar. Att diskutera dessa ämnen genom exempelvis boksamtal 

tillsammans med barn är av stor vikt då innehållet annars riskerar att gå 

förlorat. Dock bör barns ålder beaktas vid val av saga då vissa sagor kan vara 

svåra att förstå för yngre barn. 

“[...] vid diskussionen finns att gå möjlighet att gå in djupare för att skapa 

förståelse [...] Något som oftast tas upp i sagorna är hur den svage kan vinna 

över den starke och att med vänlighet kommer man långt” (Ann-Cathrin) 

“[...] att diskutera sagan innebörd med barnen efteråt är alltid viktigt för att 

se vad de tar med sig från sagan och för att förklara situationer som barnen 

anser är oklara” (Lasse) 

Sagan kan förmedla att det inte bara är de starka eller vackra som vinner utan 

att det går att överkomma motgångar. Ofta har sagor ett dolt budskap och en 

intention att läsaren/åhöraren ska känna stolthet för den hen är och detta är 

något som kan hjälpa barn att förstå varandras olikheter. Två av 

respondenterna belyser att det därför är av stor vikt att föra samtal efter sagan 

för att barn ska få möjlighet att utveckla sina tankar och på så sätt precis som 

den kognitiva perspektivet menar kan barn skapa en förståelse för sin 

omvärld. 

6.3.3 Barns delaktighet, samtal och kommunikation 
Det är betydelsefullt att barn involveras i arbetet med sagor. Barn behöver få 

vara delaktiga i arbetet för att kunna känna en befogad stolthet över vad de 

har åstadkommit. Respondenterna nämnde just känslan om att inte vara 

delaktig som en av de avgörande faktorerna till att konflikter skapas. 

Förskollärare ska finnas där för att stötta, komma med nya infallsvinklar 
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samt tankar och inte för att ta över arbetet. Beroende på barnens ålder är 

förskollärare mer eller mindre involverade i sagoarbetet, de äldre barnen bör 

få bestämma själva hur de vill gå vidare med sin saga så att det blir deras 

arbete och inte förskollärarens. För att barns utveckling ska kunna drivas 

framåt i arbetet bör förskollärarnas intentioner vara att skapa delaktighet och 

föra samtal med barn. 

“Genom att ställa väl valda frågor till alla som lyssnar. Självklart anpassas 

frågorna från barn till barn. Svåra ord lyfts och diskuteras” (Jonas) 

En engagerad förskollärare som är medveten om barns kunskaper är det som 

Jonas menar behövs för att kunna göra barnen delaktiga i sagan på deras 

egen nivå. Om förskolläraren inte har dessa kunskaper kan samtalen med 

barn istället resultera i en jobbig och frustrerande situation då barn inte har 

förmågan att svara på det som förskolan vill diskutera. 

Efterarbetet med sagor är en stor del i processen. Genom samtal med barn 

kan problem ur verkliga livet bearbetas och blir inte lika skrämmande. Den 

språkliga utvecklingen hamnar ofta i fokus då barn genom återberättande och 

diskussioner får möjligheten att öva på sin verbala förmåga. Barns språkliga 

förmåga påverkar ofta deras sociala kompetens då ett rikt verbalt språk kan 

främja att konflikter löses genom samtal istället för med våld. Det blir lättare 

för ett barn att upprätthålla goda relationer med ett utvecklat språk då 

möjligheten till att diskutera sig fram till lösningar blir större och därmed 

minskar ofta benägenheten att ta till våld. 

“Den språkliga utvecklingen är viktig för barns möjlighet att skapa 

vänskapsband[...] allt hänger liksom ihop [...]” (Ann-Chatrin) 

Ann-Chatrin tar upp aspekten om att se sambandet mellan språk och 

möjligheten att skapa goda relationer, hon pratar om ett helhetsperspektiv där 

de båda områdena “språkutveckling” samt “social utveckling” bearbetas 

samtidigt och inte åtskilt. Det ena leder till det andra och därför bör 

förskollärarens intention vara att sammanföra dessa två områden men 

framför allt ha en förståelse för att dom påverkar varandra.  

6.3.4 Terapeutisk funktion 
Förskolan och hela samhället står inför nya och stora utmaningar då det på 

kort tid kommit ett stort antal människor på flykt från krig och förföljelse än 

det tidigare gjort i överskådlig tid. Barn och vuxna kommer behöva hjälp att 

läka sina sår. Den svenska förskolan behöver ta sig an rollen att hjälpa och 

stötta dessa barn men samtidigt förstå att de flesta förskollärare inte har rätt 

kompetens att ta sig an barns trauman på djupet. Sagoboken kan då bli ett 

viktigt redskap som mediering för att nå fram till barn. Allt kan hända i sagan 

och det är lättare för barn att ta avstånd från sig själva och leva sig in i 

bokens innehåll. Sagoläsning sätter igång kognitiva funktioner såsom 

omedvetna psykologiska processer och genom dessa får barn hjälp att nå 

personlig utveckling. 
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“Sagan och dess innehåll kan ha en terapeutiskt funktion. Vårt 

förhållningssätt gentemot andra kommer att påverkas av de regler, normer 

och värderingar som vi alltsedan vår barndom tillägna oss och införlivat i 

vårt medvetna och omedvetna” (Lasse) 

“[...] med rätt sagor kan dessa barn känna att de inte är ensamma i sin 

situation och öppna upp för samtal som kan underlätta läkningsprocessen” 

(Jonas) 

Barn behöver hjälp med att reda ut komplexa och jobbiga situationer som de 

varit med om och även om förskollärare inte har kompetensen att hjälpa barn 

till fullo så kan de ändå finnas där och stötta efter deras förmåga. 

6.4 Resultatredovisning av intervju kopplad till 

konflikter 
Avsnittet nedan är kopplat till studiens andra frågeställning: Hur kan 

konflikter i barngruppen bearbetas med hjälp av sagor? 

6.4.1 Konflikter 
Konflikter är något som uppstår dagligen i förskolan och detta är 

respondenterna överens om, sättet på hur konflikterna hanteras ser dock olika 

ut. En svårighet med att bearbeta konflikter är att de inblandade ofta kan 

känna sig utpekade och risken finns då att de blir svåra att nå fram till. I 

sagor finns ofta moraliska innebörder om vad som är rätt eller fel samt gott 

eller ont och detta framställs på ett sätt som barn lätt förstår. Detta gör att 

sagor får ett medierande syfte då de är ett bra hjälpmedel för att lyfta 

konflikter och arbeta med dem. Dock anser flera av respondenterna att 

användning av sagan som ett hjälpmedel är något som behöver ske 

kontinuerligt och inte endast när något specifikt har inträffat.  

“Sagan kan fungera som en slags distans mellan de inblandade och 

situationen men det är även viktigt att hela tiden arbeta förebyggande och 

inte bara när det hänt något” (Jonas) 

Jonas tar upp vikten av det proaktiva arbetet med konflikter och att inte bara 

vänta tills en situation har urartat. Det förebyggande arbetet är det som 

stärker barngruppen och ökar empatin dem emellan. Att berätta eller lyssna 

på en saga kan vara ett bra sätt att distansera sig från händelser som upplevts 

och som med egna ord kan vara svår att berätta om.  

6.4.2 Mobbning  
Mobbning och utfrysning sker tyvärr allt för ofta genom hela skolåren och är 

något som behöver diskuteras och hanteras både proaktivt och reaktivt även i 

förskolan. Väl utvalda sagor kan hjälpa barn att få förståelse för begrepp och 

handlingar såsom att be om förlåtelse och ta emot en ursäkt. Olika böcker 

som “Säga förlåt”, “Stopp” och “vänta på sin tur” är böcker som 
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respondenterna anser är bra både att använda när en situation har uppstått 

eller i förebyggande syfte.  

 

“Jag har arbetat med bland annat boken ”Det ingen såg” och “Knyst var 

tyst” den visar tydligt på vilka olika roller som finns inom området mobbning. 

Den drivande, hejarklacken, de som tittar på utan att bry sig, de som ser men 

inte vågar säga till men även de som vågar säga ifrån och göra skillnad” 

(Jonas) 

Jonas beskriver i citatet ovan de olika roller som uppstår i en 

mobbingsituation med syftet att visa att det inte bara är de som är drivande 

som bär skuld i sådana situationer. När en situation uppstår där ett eller flera 

barn känner sig kränkt är det inte bara personen som aktivt kränker som har 

en avgörande roll för hur situationen fortlöper. De som står bredvid och 

antingen hejar på eller endast är tysta medverkar till att kränkningarna kan 

fortgå. Jonas intentioner med sina valda sagor är att skapa diskussioner om 

ämnet för att få barnen att tänka på sin roll i situationen. Det kognitiva 

perspektivet framhåller att tanken om sina handlingar och vad som föregår 

handlingen är det som möjliggör för att kunna ändra sitt beteende därför är 

det viktigt att alla barn får tid att fundera och reflektera över sina handlingar. 

6.4.3 Barns relationer 
Alla respondenter vi intervjuat tog upp att barns relationer stärks i arbetet 

med sagor och att samarbetet mellan barn blir tydligt då de skapar en vilja att 

hjälpa varandra. När en förståelse samt en empati finns mellan barnen 

minskar konflikterna och när det uppstår konflikter blir dessa lättare att 

hantera. Att skapa sagor tillsammans med andra utvecklar en förståelse för 

andras tankar och startar kognitiva funktioner vilket också medför att 

vänskapsrelationer stärks.  

“Efter att man gett någon massage eller fått massage av någon går man inte 

och är taskig mot den personen” (Jonas) 

Jonas beskriver hur de använder sig av vad han kallar massagesagor, dessa 

sagor användes för att skapa en lugn och avkopplande stund men även för att 

barnen skulle komma nära varandra och som vi skrev ovan fick detta positiva 

konsekvenser då empatin mellan barnen ökade. Jonas intention med 

massagesagorna är att skapa närhet mellan barnen vilket är något som ökar 

förståelse dem emellan och benägenheten att vara elak mot någon i sin grupp 

minskar då förståelsen ökar.  

6.4.4 Temaarbete 
Sagor kan ha olika betydelser för ett temaarbete. Temat kan baseras på en 

saga, sagan kan efterhand introduceras vartefter arbetet fortskrider och 

resultatet av ett temaarbete kan bli en saga. Alla våra respondenter pratar om 

att dom nu eller tidigare arbetat med ett tematiskt arbetssätt och de ser 
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positivt på det sättet att arbeta. En av respondenterna beskriver hur de byggt 

ett helt tema runt de konflikter som fanns i barngruppen för att hjälpa barnen 

att bearbeta de känslor de hade. 

 

“Under en termin hade vi väldigt mycket konflikter barnen emellan och 

sammanhållningen i barngruppen var inte särskilt god. Vi bestämde oss 

därför att arbeta med temat kompisar eftersom vi märkte att det inte hade 

någon större effekt att bara prata med barnen. Vi hade bland annat med en 

saga som heter Bamses kompisbok, den innehåller massa små berättelser med 

tips om att hur man är en bra kompis. Vi upplever att gemenskapen i 

barngruppen blev betydligt bättre under arbetet och konflikterna blev färre 

[...]” (Sofia) 

För att få ett långvarigt resultat där barn ökar sin förståelse för varandras 

olikheter och en empati gentemot varandra kan ett helt tema handla om 

vänskap, konflikter och sammanhållning i barngruppen enligt Sofia. För att 

inte peka ut de inblandade i konflikterna får istället hela barngruppen med 

hjälp av den valda sagan nya infallsvinklar om hur en bra kompis är. Bamses 

kompisbok är ett tydligt exempel på hur mediering fungerar då denna saga 

blir en bro mellan barnen och dess utvecklade förståelse för vänskap. 

 

Det finns viktiga aspekter att fundera över vid valet av saga till ett 

temaarbete. Förskollärarens intentioner styr vilka utvecklingsmöjligheter 

som blir möjliga för barn. Det gäller att sagan har ett rikt och spännande 

innehåll där många olika infallsvinklar kan användas för att temat ska kunna 

fortgå och inte tappa barns intresse. Skulle detta ske kommer arbetet snart 

stanna av och barnen blir ointresserade. Det är också viktigt att förskolläraren 

reflekterar om varför en saga väljs som en bas i ett tema och vad den kan 

tillföra arbetet samt hur förskolans mål kan integreras i temat.  

“[...] vad har vi för läroplansmål vi vill arbeta mot, hjälper sagan oss att nå 

målen?” (Sofia) 

Även om många mål oftast går att knyta till arbetet med sagor är det alltid 

bra att ha en intention redo innan arbetet börjar. Sofia beskriver de 

tankegångar som oftast pågår vid valet av sagor. Sagan ska hjälpa 

temaarbetet framåt och även hjälpa till att uppnå de prioriterade målen samt 

de läroplansmål som arbetslaget vill arbeta med under temats gång.  

 

  



 

 

33(46) 

 

7 Diskussion 
I följande kapitel presenteras studiens diskussion. Här kopplas resultatet 

samman med de teoretiska begreppen: Den Intentionella människan, 

mediering och det kognitiva perspektivet samt med studiens frågeställningar. 

Det innehåll som presenteras under rubrikerna lyfter våra egna reflektioner 

från resultatkapitlet och dessa ställs mot den tidigare forskningen. 

7.1 Den Intentionella människan 
Människan styrs av intentioner och oftast inte av reflexartade reaktioner 

(Jensen, 2016). Enligt respondenterna är det A och O att det finns en 

intention med sagoarbetet för att en önskvärd utveckling ska ske. Vid arbete 

med språk i kombination med social kompetens krävs ett samarbete mellan 

de två områdena och en förståelse för hur de båda hänger ihop vilket ställer 

krav på pedagogens kunskap. Barn lär sig enligt Jensen att tolka vad andra 

människor har för intentioner med sina handlingar och detta menar våra 

respondenter ökar förståelsen för varandras olikheter. För att kunna arbeta 

med ett tematiskt arbetssätt behöver arbetslaget ha väl bearbetade 

intentioner, detta för att intresset från barnen inte ska falna och för att de 

prioriterade målen ska kunna uppfyllas. Något som pedagoger bör beakta är 

att det inte är självklart att alla barn förstår vilka intentioner som finns 

bakom en vald aktivitet eller en sagas syfte, därför är boksamtal med barnen 

nödvändiga. Jensen (2016) skriver att det finns en risk för att intentioner 

överanalyseras och aspekter tillskrivs som inte existerar. Simonsson (2004) 

anser att om sagan ska användas som pedagogiskt verktyg är det viktigaste i 

hela processen förskollärares intentioner med sagan, vad de vill att barn ska 

lära sig (a.a). Våra respondenter är eniga med Simonsson, flertalet anser att 

en engagerad pedagog med ett klart syfte är betydelsefullt för att barn ska få 

en chans till utveckling. Genom att börja i rätt ordning med att först 

bestämma vad man vill att barnen ska utveckla kan sedan en lämplig saga 

samt ett främjande arbetssätt föra processen vidare. 

 

Förskollärarens val av saga har betydelse för hur väl de läroplansmål samt de 

prioriterade mål kommer kunna uppfyllas. En respondent berättar att 

reflektionen av arbetet är viktigt för att upptäcka om barnen är intresserade, 

är de inte det bör man tänka om för att inte tappa barngruppen eller missa de 

prioriterade målen. Det räcker inte heller med att förskolläraren har en 

intention med sagan, intentionen måste vara synlig för barn så att det som 

Jensen (2016) skriver ger barnen en möjlighet att tolka och förstå dem. För 

att förskollärarna ska lyckas med sitt uppdrag krävs kompetens och en vilja 

att utvecklas. Förskollärare kan därför med fördel ta del av läslyftet för 

fortbildning i alla ämnen samt stöd från handledare. Genom läslyftet får 

lärare möjlighet att prova nya sätt att arbeta och diskutera aktuell forskning 

med kollegor vilket för den egna utvecklingen förs framåt (Skolverket, 
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2018). Detta var flera respondenter överens om, läslyftet har varit till stor 

hjälp att utveckla verksamheten och förskollärarnas tankar. 

7.2 Mediering 
Respondenterna beskriver hur barn lättare bearbetar en konflikt som de 

medverkat i genom att distansera sig från situationen med hjälp av en väl 

vald saga. Med sagans hjälp kan barn med stöd av pedagoger försöka förstå 

sin omvärld och detta menar Dysthe (2003) är vad begreppet mediering står 

för. En artefakt tar plats som hjälpmedel och genom den kan känsliga 

situationer hanteras. Det kan vara lättare för barn att våga tala och agera 

framför kamrater om de får inta en roll. Vid dramatisering får barn möjlighet 

att med artefakter som rekvisita samt utklädning bli någon annan. En av 

respondenterna upplever att även de barn som oftast håller sig i bakgrunden 

får ett ökat mod vid dessa situationer och medverkar i stor utsträckning. I 

detta exempel blir rekvisitan hjälpmedlet som driver barnets utveckling 

framåt. Dysthe (2003) skriver att vad som anses vara en artefakt lämplig för 

mediering är bundet till den kultur personen befinner sig i. Sagor har en 

given plats i förskolans kultur och då inte bara genom en bok, sagor kan 

framföras som flano, teater, film med mera. Flertalet respondenter menar att 

barn kan behöva distansera sig från olika händelser exempelvis konflikter de 

deltagit i. Sagoboken kan användas som mediering för att koppla bort det 

individuella barnet från konflikten och istället kan liknande konflikter 

bearbetas i arbetet med sagan och dess karaktärer. I arbetet med sagan får 

barn möjlighet att skapa förståelse för sina och andras handlingar utan att 

behöva känna sig utpekade.  

7.3 Kognitivt perspektiv 
För att ha möjlighet att ändra ett beteende som inte är fördelaktigt behövs en 

god självkännedom, detta menar våra respondenter kan ske i arbetet med 

sagor och då främst i de efterföljande boksamtalen. Aroseus (2013) håller 

med om att en god självkännedom har stor betydelse. Hon menar att det 

behövs en kontakt med sitt inre för att bli medveten om intentionen bakom 

sina handlingar. Vid sagoarbetet får barnen som vi nämnt innan en chans att 

distansera sig från jobbiga situationer men samtidigt möjligheten att bearbeta 

sitt eget agerande. Aroseus menar att det kognitiva perspektivet fokuserar på 

hur människan tolkar sinnesintryck. Även här blir därför efterföljande 

boksamtal ett måste då det inte är säkert att alla barn tolkar intrycken på 

samma sätt utan istället tolkar dem utifrån sina egna kunskaper och 

erfarenheter. Något som Aroseus skriver är att det krävs repetitioner med ett 

längre arbete för att barn ska kunna förstå och tolka intryck och andras 

intentioner (a.a). Som en respondent skriver kan ett temaarbete under längre 

tid vara lämpligt för arbetet med barns sociala utveckling och 

konflikthantering. Aroseus menar att tankeverksamheten och de processer 
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som försiggår i hjärnan behöver tid för att befästas och då kan ett längre 

arbete som exempelvis ett tematiskt arbetssätt vara att föredra.  

7.4 Barns sociala kompetens 
Det som framkom från förskollärarna i vår studie var att de flesta kopplade 

sagan till språkutveckling samt att sagan kunde användas i de flesta 

situationer. Då språkutvecklingen hänger nära samman med barns sociala 

utveckling påpekade flera av respondenterna vikten med att få med barnen i 

sagan, att ställa frågor och att samtala om sagan efteråt då det är något som 

stimulerar utvecklingen socialt. Körling (2012) skriver att just samtalen 

efteråt har stor betydelse för barns språkutveckling då en relation mellan 

barn-barn och barn-vuxen uppstår och det främjar både barns kognitiva 

förmågor, språk och social utveckling (a.a). En av våra respondenter är av 

uppfattningen att det inte är självklart att det sker en utveckling bara för att 

sagan ska användas som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Hur 

förskolläraren väljer att jobba med sagan och vad hen väljer att rikta in sig på 

är det som bestämmer vad barnen upptäcker och lär sig. Denna uppfattningen 

finns det dock delade meningar om, Dominković et al. (2006) menar att det 

kan ske en utveckling oberoende av förskollärares intentioner. Barn får mer 

kunskap om ord genom högläsning än genom samtal då det sker en 

gemensam språkupplevelse tillsammans med den vuxna. Jensen (2016) 

skriver dock att en tydlig intention från läraren underlättar lärandet då barnet 

får möjlighet att uppfatta vad läraren har för avsikt. När barn uppfattar vad 

som är avsikten med ett lärtillfälle kan de relatera till materialet på ett sätt 

som främjar just det lärandet.  

 

Barns rätt samt behov av uppmärksamhet är enligt våra respondenter något 

som arbetet med sagan kan tillgodose. En respondent menar att barn genom 

arbetet med sagan får en chans att känna sig utvald då hen får möjlighet till 

fokus från både pedagoger och kamrater. Förskollärarnas sätt att ge alla barn 

uppmärksamhet kan variera och Pramling Samuelsson et al. (1993) menar att 

det kan ske genom att vara en aktiv pedagog som är involverad och bekräftar 

barnen i det de arbetar med (a.a). Rekvisita och artefakter är något som 

respondenterna menar att de kan använda sig av om något barn inte vågar ta 

plats vid exempelvis en dramatisering. Att inta en roll kan hjälpa barnen att 

bearbeta sin rädsla genom att vara någon annan med hjälp av just artefakter 

och rekvisita. Vid dramatiseringar och sagor kan barn få hjälp att bearbeta 

situationer som kan anses vara känsliga. Barn kan ta hjälp av artefakter som 

mediering lättare skapa förståelse för det som sker runtomkring dem (Dysthe 

2003). Respondenterna nämner även olika sätt barn med hjälp av sin fantasi 

kan gestalta karaktärer från sagan som de kan använda sig av i leken. Fantasi 

hjälper barn att skapa egna visuella bilder till sagan. Bradley och Donovan 

(2012) skriver också om detta, med hjälp av olika rekvisita och artefakter 

tränas barns fantasi och även deras symbolförståelse.  
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7.5 Konflikthantering i barngrupp 
Det terapeutiska arbetet och konflikthantering med hjälp av sagor var något 

som flera av våra respondenter talade om. Barn kan med hjälp av sagor 

bearbeta problem och svårigheter samt leva sig in i olika roller för att på så 

sätt se andras perspektiv. Detta är något som Pramling et al. (1993) skrivit 

om. De nämner att det är i leken som barn tolkar sina erfarenheter och 

bearbetar mer eller mindre traumatiska händelser (a.a). Det framkom också 

från respondenterna att arbete med sagor på olika sätt kan vara ett bra 

hjälpmedel för att hantera konflikter i barngruppen. Sagor innehåller ofta 

moraliska innebörder och framställs på ett sätt som barn förstår vilket kan 

användas som mediering för att få dem att förstå andras perspektiv. Det blir 

även ett sätt att distansera sig själv om den verkliga situationen känns för 

svår. Sambandet mellan ett välutvecklat språk och sociala förmågor tar en av 

våra respondenter upp. Precis som Kim (2014) skriver är det viktigt att låta 

barnen försöka reda ut sina egna konflikter med stöd från pedagoger om det 

skulle behövas.  

 

Barns relationer är något som våra respondenter menar är ett ständigt 

pågående arbete där sagor kan användas som en medierande artefakt för att 

bearbeta konflikter. Sagorna kan hjälpa barn att sätta ord på sina och andras 

känslor och öka förståelsen för begrepp som empati och förlåtelse vilket är 

något som krävs för att bygga en vänskapsrelation enligt Gunnestad et al. 

(2015). De beskriver i sin undersökning hur sagor kan ge barn en bättre 

förståelse för syftet med förlåtelse, sagan kan medverka till de kognitiva 

processer som sker när barnen tänker och bearbetar sagans syfte samt 

förståelse för hur viktigt det är att kunna förlåta.  

 

Oftast räcker det inte med att bara läsa en sagobok för att barn ska vilja sitta 

kvar och lyssna intresserat. Ska sagan fungera i arbetet med barns sociala 

utveckling och som en medierande artefakt för att bearbeta konflikter 

behöver barns intresse fångas och förskollärares intentioner bör lysa igenom. 

Detta är något som flertalet av respondenterna belyser. De beskriver olika 

kreativa sätt att fånga barns intresse som att läsa sagan på olika vis med hjälp 

av till exempel rekvisita och flanobilder. Cheung och Leung (2013) belyser 

vikten av kreativiteten och att den ska bli en verklig del i förskolans 

vardagliga arbete. Respondenterna tar även upp konsten att använda sig av 

rösten på olika sätt genom dialekter och tempo samt hur viktigt det är att ha 

ögonkontakt med barnen. Förskollärare kan med fördel tillhandahålla 

material för att inspirera till kreativitet hos barnen. För att hjälpa till med att 

återskapa sagan säger flera av respondenterna att barnen med rekvisita kan 

dramatisera sagan tillsammans. De säger också att den vuxne behöver vara 

närvarande men aldrig ta över den skapande processen då det är något som 

hjälper barns sociala och kreativa utveckling. Detta styrks av Pramling 

Samuelsson et al. (1993) som menar att dramatisering är ett bra sätt för 
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barnen att återberätta sagan då det hjälper barns kreativitet att utvecklas. 

Sagor har alltid haft en stor plats i barns liv och även under den tid de vistas 

på förskolan. För att få barn att lyssna uppmärksamt på en saga menar 

Pramling Samuelsson et al. (1993) att det krävs en engagerad pedagog som 

lever sig in i berättandet. De skriver också att när sagan används i förskolan 

finns det alltid en intention hos förskolläraren, medveten eller oreflekterad. 
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8 Avslutande reflektion 
I kapitlet nedan bearbetas de reflektioner som studien givit oss. Kapitlet 

avslutas med ett stycke om fortsatt forskning. 

8.1 Reflektioner 
Som vi beskrivit i metodavsnittet kan det vara problematiskt att förlita sig på 

enkätsvar och intervjuer då de inte alltid stämmer överens med hur 

verkligheten ser ut. För att vara säker på hur sagan används som pedagogiskt 

verktyg hade vi troligtvis behövt göra flertalet observationer under en längre 

tid och detta var tyvärr inget som vi hann med då vi endast hade tio veckor 

på oss att slutföra studien. I studien valde vi dock att inrikta oss på 

förskollärares tankar och åsikter om sagan som pedagogiskt verktyg och 

därför ansåg vi att enkäter samt intervjuer var lämpliga metoder.  

 

Det första vi genom vår insamlade empiri kom fram till var att alla inte vet 

vad som skiljer en saga från exempelvis en kapitelbok eller en faktabok för 

barn. Detta var inte en fråga vi reflekterat över innan vi gjorde denna studie. 

Om samma studie genomförs igen skulle vi vara noga med att först förklara 

vad en saga är för något. Samtidigt blev det en intressant lärdom att alla inte 

vet skillnaden. Vi blev positivt överraskade över att sex av tio respondenter 

som svarade på enkäten tog upp arbete med värdegrunden och empati då 

detta var något som vi trodde kom i skymundan i arbetet med sagan. Som vi 

trodde kopplade dock den övervägande majoriteten av respondenterna sagan 

till språkutveckling. Det är i och för sig inte så konstigt då även den största 

delen av forskning vi funnit handlade om sagan som pedagogiskt verktyg när 

det gäller barns språkutveckling. 

 

Sagans roll i förskolan är av betydligt större vikt än vad vi kunde tänka oss 

och de områden där den kan arbetas med är oändliga. Det som har störst 

betydelse för hur sagan kan hjälpa barns utveckling i olika avseenden är 

förskollärares intentioner, deras för och efterarbete samt hur de involverar 

barnen i arbetet. Förskollärares intentioner samt sagans budskap riskerar att 

gå förlorad om inte barnen finner intresse i sagan och detta görs genom att 

göra dem delaktiga. I studien ville vi inte koncentrera oss på språket utan 

lägga fokus på barns sociala utveckling. Hur vi kan hjälpa dem att fungera i 

en kompisgrupp och lösa konflikter. Det som fick upp våra ögon var hur 

mycket barns språkutveckling ofta hänger ihop med den sociala 

kompetensen. För att kunna fungera i ett socialt sammanhang med sina 

kamrater behövs ett utvecklat språk och om så inte är fallet leder det ofta till 

konflikter i barngruppen.  
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8.2 Fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att forska vidare om är kopplingen mellan 

barns språkutveckling och deras sociala kompetens. Om barn får bättre 

förutsättningar för språkutveckling kommer då den sociala kompetensen att 

följa efter? Vad kan vi göra för att hjälpa de barn som inte kommit så långt i 

sin språkutveckling som andra barn och på grund av det riskerar att hamna 

utanför barngruppen? Här anser vi att det är nödvändigt att se arbetet med 

språkutveckling och med barns sociala kunskaper som en helhet och inte som 

två områden åtskilda från varandra. Genom att gå in på djupet med de barn 

som ofta hamnar i konflikter och titta på de bakomliggande orsakerna finns 

möjligheter att hjälpa dessa barn till en bättre kommunikation tillsammans 

med sina kamrater. När arbetet sker i hela barngruppen får alla barn ta del av 

de positiva effekter som en god språkutveckling leder till samtidigt som de 

med ett mindre utvecklat språk stöttas. Detta leder då till och alla får en 

bättre förståelse för att alla är olika. 
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Bilaga A 
 

Missivbrev 

 

Till dig som arbetar som förskollärare 

- Information och förfrågan om deltagande i enkät samt intervjustudie. 

 

Sagor är något som fängslat barn genom alla tider och stimulerar både till 

fantasi och kreativitet. Vi vill därför undersöka hur sagor som ett pedagogiskt 

hjälpmedel används i förskolan och hur den gynnar barns förmågor och 

utveckling. 

 

Vi skulle därför vara tacksamma om ni ville delta i vår undersökning så vi 

kan fördjupa oss i ämnet med hjälp av era erfarenheter. Vår intention är att 

föra arbetet med sagor vidare och ge nya infallsvinklar till hur förskolor 

aktivt kan ta hjälp av sagor i arbetet. 

 

Undersökningen kommer att gå till på följande vis: 

Vi har sammanställt en enkät med öppna frågor som vi sedan kommer 

transkribera och analysera. Utifrån svaren på enkäten kommer vi sedan välja 

ut 1–2 förskollärare att vidare intervjua. Vi beräknar att intervjuerna kommer 

ta ca 30 minuter att genomföra på din arbetsplats eller en plats som passar er. 

 

Materialet från enkäten samt intervjuer kommer att behandlas och hanteras 

konfidentiellt samt endast användas av oss till denna studie. Alla namn 

kommer vara fiktiva så att ingen kan identifieras i studien. 

 

Vi heter Charlotte och Ida och läser förskollärarprogrammet på̊ 

Linnéuniversitet i Kalmar. I utbildningen ingår att göra en C-uppsats, vilket 

är anledningen till denna studie. Har du några frågor så hör gärna av dig. 
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ck222me@student.lnu.se         iw222cw@student.lnu.se 

 

 

 

  



 

 

45(46) 

 

Bilaga B 
 

Enkät till förskollärare 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Hur använder ni er av sagan som pedagogiskt verktyg? 

 

Finns det några kunskapsområden inom den pedagogiska verksamheten där 

sagan är bättre lämpad än i andra? 

 

I vilket syfte används sagor som pedagogiskt verktyg i förskolan? 

 

Vad ser ni för fördelar med att använda er av sagor i det pedagogiska arbetet? 

 

Vad är det viktigaste att reflektera över vid valet av saga? 

 

Vad skulle ni beskriva som de viktigaste aspekterna att tänka på i arbetet 

med sagor som pedagogiskt verktyg? 

 

Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga C 
 

Intervjufrågor 

 

Vad betyder sagoboken för dig och ditt arbete? 

 

Arbetar du aktivt med sagor och i så fall på vilket sätt och inom vilka 

områden? 

 

Har du använt dig av sagor i värdegrundsarbetet? 

 

Kan sagan användas för att motverka konflikter i barngruppen och i så fall 

hur? 

 

Hur går valet av saga till? 

 

Kan du nämna några situationer där du använt sagan i arbetet med barns 

sociala utveckling och vad resultatet blev? 

 

Hur kan du/ni se till att alla barns individuella behov tillgodose i arbetet med 

sagan, hur får ni med alla barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


