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Sammandrag 
 
Utgångspunkten för detta examensarbete har varit sago- och barnlitteraturanvändning i 

undervisningen i skolår 3. Syftet var att undersöka hur litteraturarbetet bedrevs på några 

skolor med olika pedagogiska inriktningar. Ett syfte var också att undersöka lärarnas och 

elevernas uppfattningar om detta arbete och hur dessa uppfattningar skiljer sig åt mellan de 

skolor där sagor och barnlitteratur används mycket jämfört de där sagorna inte har en 

framträdande plats. Undersökningen genomfördes i form av kvalitativa lärarintervjuer och 

kvantitativa elevenkäter. Intervjuer genomfördes med lärare på tre olika skolor och 40 elever 

deltog i enkätundersökningen. Resultatet av undersökningen visade att arbetssätt och 

användningsfrekvens varierade mycket liksom uppfattningarna om arbetet, vidare så kom det 

fram att varierad och flitig litteraturanvändning i skolan inte automatiskt betyder att eleverna 

får ökad läslust och en mer positiv inställning till arbeta med sagor och barnlitteratur. 

Däremot tycktes val av arbetssätt och elevernas möjligheter att påverka innehållet betyda mer 

i detta sammanhang. 
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1 Inledning 
När jag själv gick på lågstadiet kan man säga att jag hade talets gåva. Skolarbetet var lätt och 

jag stötte aldrig på några större hinder. Det enda som bekymrade fröken och min mamma var 

att: ”Hon pratar så mycket!” För mig var det inget problem, men säkert för många andra i min 

närhet som inte hade så lätt för att koncentrera sig som jag hade. Mitt problem, som fröken 

säkert inte märkte av så mycket, var att jag alltid kände mig mycket osäker när jag skulle läsa 

högt inför klassen. Det hjälpte inte att jag tränade mycket hemma och där läste som ”ett 

rinnande vatten”, för när jag sedan skulle läsa högt i skolan stakade jag mig och det kändes 

aldrig riktigt bra. 

På mellanstadiet var jag i en av mina bokslukarfaser i mitt liv. Då lästes det mycket, men 

inte högt. I skolan fick vi träna på att skriva fördjupningar inom olika ämnen och sedan 

redovisa med hjälp av stödord eller hela texter. Då fick min förmåga att läsa högt och att 

berätta inför andra en puff framåt, men jag kände mig ändå inte riktigt trygg och säker. 

Det var inte förrän jag studerade till förskollärare i början av 90-talet, som min osäkerhet 

att läsa inför andra började släppa. Jag var som lärarkandidat ute på praktik på en förskola i 

Malmö, där jag läste saga efter saga för 3-6-åringarna på avdelningen. Barnen ville bara ha 

mer och mer och höra fler sagor. Det var nästan första gången i mitt liv som jag kände mig 

riktigt bra på att läsa inför andra. När man får denna känsla från barnen, att känna sig duktig, 

kompetent, att man duger och att barnen tycker mycket om det man gör, då växer man och 

utvecklas. Det gjorde jag! Denna personliga utveckling hade jag nog inte fått vara med om, 

om jag inte hade arbetat med sagor tillsammans med barnen på detta sätt. 

Jag har alltid älskat att lyssna till, läsa (tyst), skriva och berätta sagor och berättelser. På 

detta sätt har jag utvecklat min fantasi och upplevt mycket lust och glädje Jag önskar att alla 

barn som går i skolan idag ska få känna den lust och glädje man kan uppleva, både i samband 

med språkinlärning i stort och framför allt i sagornas och litteraturens underbara värld. 

Jag vill att svenskundervisningen ska vara en källa till kunskap, lust och glädje och jag tror 

starkt på att den kan bli det med hjälp av sagor och barnlitteratur. Detta är anledningen till att 

jag vill närmare studera hur sagor och barnlitteratur används i undervisningen på olika skolor. 
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1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att göra en jämförelse av hur sagor och barnlitteratur används i 

skolarbetet i skolår 3 på tre olika skolor med olika pedagogisk inriktning. Ett syfte är också att 

undersöka lärarnas och elevernas uppfattningar om detta arbete.  

1.2 Frågeställningar 
Mina frågeställningar är därför följande: 

1. På vilka olika sätt används sagor och barnlitteratur i undervisningen? 

2. Vilka förmågor och färdigheter anser lärarna att eleverna i skolår 3 kan utveckla med 

hjälp av sagor och barnlitteratur? 

3. Vad anser lärarna och eleverna i skolår 3 om användandet av sagor och barnlitteratur i 

undervisningen? 

4. Skiljer sig lärarnas och elevernas uppfattning om sagor och barnlitteratur mellan de 

skolor där sagor och barnlitteratur används mycket i undervisningen jämfört med de 

där sagorna inte har en framträdande plats? Om uppfattningarna skiljer sig åt blir 

följdfrågan ”hur”? 

1.3 Uppsatsens disposition 
I kapitel ett beskrivs syftet med uppsatsen och jag ger en personlig motivering för mitt val av 

ämne. I kapitel två beskrivs begreppen ’saga’ och ’barnlitteratur’ och en historisk tillbakablick 

ges. I detta kapitel redogörs även för vad styrdokumenten säger om ämnet och för vad som 

skrivits tidigare om användning av sagor och barnlitteratur i undervisningen. I det tredje 

kapitlet beskrivs metoder och urval som gjorts för analysen. I följande två kapitel redovisas 

resultatet och en analys av detta ges. Slutligen i kapitel sex diskuteras resultatet, reflektioner 

görs och tankar framförs om hur man kan forska vidare inom ämnet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Begreppet ’ saga’ 
Sagor och barnlitteratur i skolan är alltså vad detta arbete handlar om, och en definition av 

dessa två ord kan vara på sin plats. Saga definieras som en ”litterär genre, kännetecknad av ett 

ofta overkligt eller fantastiskt, ibland allegoriserande eller moraliserande innehåll” 

(www.ne.se). 

’Saga’ är ett begrepp som kan vara svårt att definiera (Lindö 1986). Man kan dela in sagor 

i många undergrupper såsom folksaga, folksägen, konstsaga, myt, fabel, fantasy etc. Här följer 

korta förklaringar av de olika termerna: 

 En folksaga är den klassiska formen av sagor som ofta börjar med: ”Det var en gång… ” 

De äkta folksagorna är stramt uppbyggda och har alltid ett lyckligt slut. Handlingen börjar 

alltid i vardagen och trots spännande äventyr i ofta okända världar, så avslutas sagan alltid 

lyckligt i samma miljö som den började. I dessa sagor förekommer ofta tretalet och sjutalet. 

Många av de äldre folksagorna återberättades från generation till generation innan de slutligen 

nedtecknades. Exempel på sådana sagor är Snövit, Askungen och Hans och Greta.  

Folksagornas främsta funktion var och är att underhålla och innehållet betraktas oftast som 

osannolikt.  

En folksägen är en berättelse som är grundad på något som verkligen har hänt i historien 

och kan oftast bindas till en bestämd plats eller person. Dessa berättelser har ofta en 

pedagogisk funktion.  

Konstsagor är fantasiberättelser som ofta har ett tragiskt slut. Dessa sagor är skrivna av 

namngivna författare, t ex H C Andersen.  

Myter överfördes förr i tiden, liksom folksagor, genom muntligt återberättande. En myt är 

en berättelse eller sägen om gudar. I berättelsen finns ofta en idealgestalt som man inte kan 

identifiera sig med, men beundra och se upp till. Myterna har ofta tragiskt slut. Exempel på 

nedtecknade myter är Iliaden och Odyssén av Homeros, som är berättelser ur den grekiska 

mytologin och Snorres Edda av Snorre Sturlasson, som innehåller berättelser från den 

nordiska mytologin.  

En fabel är en kort berättelse, ofta i en episod där djur är huvudpersonerna och som tänker 

och talar precis som människor. Fablerna avslutas med en tydlig och uttalad sensmoral. Bland 
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andra har djurfablernas upphovsman, greken Aisopos (500-talet f. Kr.) och den franske 

författaren, Jean de la Fontaine (1621-1695) skrivit många kända fabler.  

Fantastiska berättelser (från engelskans fantasy) kännetecknas av att det är en modern 

sagoberättelse skriven av en namngiven författare. I många av dessa berättelser är det 

livsfrågor som står i centrum. Författaren försöker ofta skildra två olika världar, det 

osannolika och det alldagliga, så att båda dessa världar ger samma trovärdighet. Dessa 

berättelser har blivit litteratur för alla åldrar och förmedlar ofta hoppfulla visioner till läsarna. 

Sagan om ringen av J. R. R. Tolkien och Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren är 

exempel från denna genre (Lindö 1986 passim, www.ne.se). 

2.2 Begreppet ’barnlitteratur’ 
I Nationalencyklopedin definieras barnlitteratur som ”böcker, dock ej läroböcker, utgivna 

speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad vuxenlitteratur” (www.ne.se). 

Anledningen till att jag har valt att använda begreppet ’barnlitteratur’ istället för 

’skönlitteratur’ i enkätundersökningarna och intervjuerna var att jag gjorde bedömningen att 

det skulle vara lättare för eleverna att förstå ordet barnlitteratur. Denna bedömning gjorde jag 

efter att ha provat enkäten på ett par elever i skolår 3 som inte skulle delta i undersökningen. 

De tyckte ordet skönlitteratur var svårt att förstå och komma ihåg. Begreppet ’barnlitteratur’ 

är dessutom ett mer specifikt begrepp som syftar på böcker för barn och unga.  

I Nationalencyklopedin definieras skönlitteratur som: ”fr. belles lettres, sedan slutet av 

1800-talet vanlig benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m.” (www.ne.se). 

Begreppet ’skönlitteratur’ är i min mening ett vidare begrepp som även omfattar böcker för 

vuxna, därför passar ordet barnlitteratur bättre i detta sammanhang. 

2.3 Sagor och barnlitteratur i historiskt perspektiv 
I slutet av 1700-talet var sagor och berättelser med inslag av fantasi helt bannlysta i den 

europeiska barnlitteraturen. Barnen skulle istället uppfostras till goda kristna med Bibeln som 

rättesnöre och Jesus som förebild. På den tiden var barnets plikt underdånighet och lydnad, 

och sagor ansågs jaga upp barnens fantasi och hindra dem från att ta till sig nyttiga kunskaper. 

Trots detta så levde sagorna kvar och spreds i de lägre samhällsklasserna både genom 

muntligt berättande och i form av skillingtryck som såldes på folkliga marknader. Sagorna var 

populära och spreds så småningom även till de högre samhällsklasserna. Redan år 1697 gavs 
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den första folksagoboken ut i Frankrike av Charles Perrault. Dessa sagor var tänkta för vuxna 

läsare och sagosamlingen kallades Gåsmors sagor (Auraldsson m.fl. 2004:17). 

I början av 1800-talet påbörjade bröderna Grimm sin första insamling av folksagor i 

Tyskland. Bröderna reste runt på landsbygden och besökte goda sagoberättare, och de 

lyssnade helst till kammarjungfrur och ammor som ofta var duktiga berätterskor. De 

nedtecknade folksagorna blev sedan tryckta och utgivna i bokform. De blev mycket omtyckta 

och var lättillgängliga för folket, detta gjorde att sagorna snabbt spreds till andra länder än 

Tyskland (Ekström & Isaksson 1997:69). I Norge tecknade Asbjørnsen och Moe ned och gav 

ut Norske Folkeeventyr och i Sverige gav Arwidsson ut Svenska fornsånger 1834-42 och 

Hyltén Cavallius och  Stephens gav ut Svenska folksagor och äfventyr år 1844-49 (Lindhagen 

1997:18). Folk i allmänhet tyckte att det var bra att god litteratur började spridas till olika 

samhällsklasser, men alla såg inte detta med blida ögon. Dåtidens pedagoger och moralister 

ansåg att sagor var farliga för arbetarbarnen. Ekström & Isaksson citerar en pedagog som i 

boken Vägledning för barnpassningsanstalter från 1850-talet säger:  

Sagovärlden skall, liksom allt som ligger utanför det sedvanliga livsområdet, vara stängd för de fattigas barn. 

De får inte längta efter den goda fen, efter en trollstavs gåvor, efter guld- och silverslott. [… ] De är hänvisade 

till sina egna krafter, och vad som förespeglas dem av fullkomlighet bör inte sträcka sig utöver det lyckans 

goda som de kan skaffa sig. Man ska nämna varma kläder för dem istället för stadskläder, ett stycke fläsk 

istället för en läckerbit. [… ] Man ska akta sig för att väcka önskningar i barnens bröst, som gör dem 

otillfredsställda med de givna förhållandena. (Citat efter Isaksson & Ekström 1994:69ff)  

I början av 1900-talet gjordes dock försök att sprida bättre och billigare barnböcker till barn i 

alla samhällsgrupper. Barnbiblioteket Saga (Lindö 1986:17) var en bokserie som började ges 

ut år 1899 av Svensk Läraretidnings Förlags AB och Sveriges Allmänna 

Folkskollärarförening. Lärarna sålde goda barnböcker i häften till barnen i skolorna och detta 

gav den svenska barnlitteraturen mycket större spridning än tidigare. Den första 

blomstringsperioden för den svenska barnlitteraturen sträcker sig ungefär från 1890-talet fram 

till första världskriget. Under perioden mellan de båda världskrigen var det lugnare, nästan 

stiltje i barnboksutgivningen (Kåreland 1994:33). 

Efter krigsslutet 1945 kom genombrottet för den moderna svenska barnboken. 

Barnboksutgivningen ökade åter och under 1940-talet fördubblades den. Astrid Lindgren gav 

ut sin första bok år 1944 och fick sitt stora genombrott året därpå med Pippi Långstrump. 

Samma år gjorde Lennart Hellsing sin debut med Katten blåser i silverhorn. Tove Jansson 

gjorde vid samma tid sin debut och publicerade den första Muminboken. De nya författarnas 

stil, språk, ämnesval och attityder till barnet ledde till en ändrad inställning till pedagogik och 

en mer antiauktoritär inställning till barnuppfostran (Kåreland 1994:34). 
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Efter andra världskrigets slut blev det åter möjligt att importera böcker, och då fick 

barnlitteraturen nya impulser från andra delar av världen. Bilderboksproduktionen har 

breddats och ökat mycket från 50-talet och framåt. I alla tider har man förstått att man kan 

utnyttja sagor och barnlitteratur i undervisning, men åsikterna om vad sagorna ska innehålla 

för att vara bra litteratur har ofta gått isär. ”Åtskillig kritik har riktats mot bl.a. grymheterna i 

folksagorna, och under 1960-talet var folksagorna inte särskilt högt skattade av 

litteraturkritikerna i västvärlden” (Lindö 1986:17). Under denna tid då folksagor inte var så 

populära, var bilderböcker på stark frammarsch och många bilderboksförfattare som är 

verksamma än idag debuterade då. 

 Barnböckerna på 70-talet präglades av en realistisk inriktning med tonvikt på samhälleliga 

och sociala frågor. I slutet av 70-talet framhöll flera psykologer i Europa och USA vikten av 

att barn fick tillfälle att bekanta sig med sagans många olika budskap. En av dessa var Bruno 

Bettelheim (1903-1990), som var en österrikisk-amerikansk psykolog och psykiatriker. 

Bettelheim gav år 1975 ut Sagans förtrollande värld i vilken han presenterade en 

psykoanalytisk tolkning av folksagor. Bettelheim arbetade som uppfostrare och terapeut för 

gravt störda barn och hans främsta uppgift var att hjälpa och stödja dem. Han försökte komma 

fram till vilka erfarenheter under barndomen som utvecklade barns förmåga att finna mening 

och glädje i sina liv. Det viktigaste ansåg han var att ”föräldrarna och andra som har hand om 

barnet ställer upp, det näst viktigaste är vårt kulturarv, när det förmedlas till barnen på rätt 

sätt. För de små barnen är litteraturen den bästa förmedlaren av denna kunskap” (Bettelheim 

1975:10). Han betonade folksagornas centrala betydelse för barnets mentala utveckling och 

ansåg att sagan roade barnen samtidigt som den berättade saker och ting om dem själva och 

att den fostrade barnens personlighet. Han menade att sagor var ett överlägset terapeutiskt 

hjälpmedel. Folksagor har ett rikt symbolspråk som förstås av de allra flesta. Med hjälp av 

dessa symboler kunde barn bearbeta sina djupare känslor och få hjälp med sina existentiella 

problem. Detta skulle gälla barn i första hand, för de är ofta inte medvetna om att de har några 

psykiska problem. Därför tyckte han att det var så viktigt att låta barn lyssna till sagor 

(Bettelheim 1975 passim). Hans teorier har både blivit hyllade och ifrågasatta. 

Många moderna författare har skrivit barnlitteratur under de senaste 25 åren. Lindhagen 

(1997) anser att Astrid Lindgren är vår tids största sagoberätterska. Jag tror att de flesta av oss 

i Sverige och i andra länder håller med om det. Efter den socialrealistiska epoken på 60-70-

talet följde en annan inriktning på 80-talet som lutade åt myt, saga och fantasy. Fantasy eller 

fantastiska berättelser, som jag tidigare benämnde dem, som kännetecknas av att handlingen 

utspelar sig i två parallella världar, kan man se som allålderslitteratur. Det är en genre som 
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hållit i sig sedan slutet av 60-talet och är populär fortfarande år 2006. Många av barnen i 

skolår 3 kommer i kontakt med denna typ av litteratur i skolan, lika väl som med de andra 

typerna av barnlitteratur som jag har nämnt. 

2.4 Vad säger styrdokumenten? 
Genom att arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan kan eleverna tangera flera av 

läroplanens och kursplanernas mål. I Lpo94 kan man läsa att; 

 
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall 

utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 

kunskaper i olika former. (Lpo94:11) 

 

I skolan utgör en god arbetsmiljö med ett lugnt klimat ett bidrag till elevernas harmoniska 

utveckling. Litteraturarbete och läsning kan bidra till ett sådant lugn och till en sådan 

harmonisk utveckling. Genom att eleverna får tillgång till bra och lämplig barn- och 

ungdomslitteratur i skolan, bör alla elever kunna finna texter och böcker som passar dem och 

som kan bidra till deras personliga utveckling på olika plan.  

I Lpo94 finns flera strävansmål som bör vara möjliga att uppnå med hjälp av sagor och god 

barnlitteratur. ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” 

(Lpo94:11). Får eleverna arbeta med litteratur som intresserar dem, kan detta bidra till att de 

får läsglädje och lust att läsa mer och lära sig mer även inom andra skolämnen. Andra mål i 

läroplanen är att eleverna ”utvecklar sitt eget sätt att lära; utvecklar tillit till sin egen förmåga; 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden; utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt 

språk” (Lpo94:11-12). Flera av dessa mål kan säkert uppnås med hjälp av ändamålsenligt 

litteraturarbete i skolan. Betydelsefull här (och i alla andra skolsammanhang) är en 

entusiastisk lärare som är intresserad av sitt ämne och som erbjuder variation i sin 

undervisning. 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av 

spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och 

världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och 

förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. 

Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska 

förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för dem att 

tillägna sig litterära mönster och förebilder. 
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Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i olika länder. 

Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den 

individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna. 

I arbetet med skönlitteratur, film och teater i ämnet svenska kan skilda kulturella erfarenheter mötas och 

eleverna ges möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar. (Skolverket 

2000:99) 

I våra svenska skolor har vi en läroplan och en kursplan i svenska som stöder oss och 

uppmanar oss lärare att använda mycket litteratur i undervisningen i skolan. Dessutom har 

skolan ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola ”behärskar det svenska språket 

och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer i tankar, tal och skrift; har utvecklat sin 

förmåga till kreativt skapande; kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så 

många olika uttrycksformer som möjligt, som språk, musik, drama och dans” (Lpo94:12). 

Dessa uppnåendemål bör också kunna uppfyllas bl.a. med hjälp av ett roligt och varierat och 

ämnesövergripande litteraturarbete. För att kunna uppnå dessa mål krävs alltså att lärarna 

integrerar de övriga skolämnena i litteraturarbetet. ”Lärarna skall sträva efter att i 

undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former” (Lpo94:11). Ett sätt att 

integrera de olika ämnena är att tematisera arbetet och på detta sätt väva in övriga skolämnen 

till en meningsfull enhet. ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 

och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 

(Lpo94:9). I en miljö som genomsyras av förståelse, meningsfullhet och arbetsglädje bör alla 

elever kunna få känna denna tillfredsställelse. 

Vikten av lust och glädje vid inlärning betonas både i skrifter från Skolverket som Lpo94 

och Kursplaner och betygskriterier 2000 och även av många olika författare som har skrivit 

om inlärning i skolämnet svenska. En av dessa är Susanne Loheman som skriver att det inte 

bara är det lästekniska som ska fungera, utan ”en annan viktig funktion hos boken är hur 

läsupplevelsen kan bidra till elevens personlighetsutveckling” (Loheman 1994:4). Finner 

eleven en bok som passar honom/henne bidrar detta till egen utveckling och kan ge både lust 

och glädje. Även Karin Taube skriver om vikten av att eleverna känner lust och glädje vid 

inlärning och hur misslyckanden kan skada elevens självbild. Taube anser att om eleven 

utsätts för upprepade misslyckanden i inlärningssituationer medför detta att den naturliga 

lusten för inlärning hämmas och glädjen i skolarbetet försvinner (Taube 2002). Båda 

författarna anser att läraren har en viktig roll i arbetet för att eleverna ska kunna bibehålla lust 

och glädje för inlärning i allmänhet och för läsinlärning och litteraturarbete i synnerhet. 

Styrdokumenten betonar inte särskilt sagornas betydelse för läsutvecklingen och 

litteraturarbetet. Men bland lärare för de yngre skolåren finns det sannolikt en grundmurad 
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tradition för att arbeta med sagor. Maria Lundin Rossövik, som arbetar mycket med sagor i de 

lägre skolåren, anser att eleverna i sagoarbete och gemensamt arbete med skönlitteratur har 

roligt tillsammans och då väcks lusten till att veta mer och gå vidare i arbetet (Lundin 

Rossövik 2002). Mitt syfte är alltså att närmare undersöka hur denna tradition ter sig i 

praktiken. 

2.5 Sagor och barnlitteratur i undervisningen 
Listiga räven-projektet i Rinkeby i Stockholm handlar om hur man kan utforma barns läs- och 

skrivinlärning på ett lustfyllt sätt genom att i läsinlärningsprocessen enbart använda sig av god 

skönlitteratur och facklitteratur. Enligt Alleklev och Lindvall som var två av eldsjälarna 

bakom projektet stimulerar denna metodik barnens nyfikenhet och lust att läsa. Dessutom får 

barnen läsupplevelser som ofta väcker bestående intresse för läsning och litteratur (Alleklev 

& Lindvall 2000). Influenserna till projektet kommer från ”Whole Language-metoden” som 

är den läsinlärningsmetod som används i Nya Zeeland. I skolår 1 använde de i Listiga räven-

projektet sig enbart av barnböcker i undervisningen. Det enda undantaget var matteboken. 

Detta arbetssätt fortsatte sedan till skolår 3.  

Det finns flera författare som anser att sagor och barnlitteratur är bra att använda i 

undervisningen. Lindhagen skriver i sin bok, En säck full med sagor, om ett sagoprojekt som 

hade ett jagstärkande och lässtimulerande syfte. Projektet pågick i 20 veckor i skolår 1 och 

hon utgick i sina sagostunder från de nordiska folksagorna. Dessa sagor valdes för att hon 

ville att eleverna skulle få ta del av vårt kulturarv och för att de skulle lära sig känna igen 

folksagans olika element. Parallellt med de muntligt berättade folksagorna fick barnen möta 

samma saga i konstsagoform. Rim och ramsor, dikter och sånger vävdes in i sammanhanget. 

Dessutom fick eleverna agera, mima, måla, skapa tredimensionellt, skriva av och skriva egna 

sagor. Projektet lyckades bra och Lindhagen anser, precis som Bettelheim, att elever kan få 

hjälp att förstå och bearbeta många upplevelser och intryck med sagans hjälp, och att 

användning av sagor i undervisningen är ett bra specialpedagogiskt hjälpmedel. ”Elever med 

särskilda inlärningssvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter möter här en värld, där alla 

sinnen sätts på prov och utvecklas, och där samtidigt deras självförtroende stärks” (Lindhagen 

1997:115).   

Det finns andra författare som anser att man kan använda sagor för att lösa konflikter i 

olika typer av barngrupper och skolklasser. Etik och moral är ett ämne som ständigt är 

aktuellt. Om en grupp barn har problem av etisk eller moralisk karaktär, kan många av dessa 
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bekymmer bearbetas med hjälp av lämpliga sagor (Lindhagen 1997, Lindö 1986, Lundin 

Rossövik 2002). 

Maria Lundin Rossövik (2002), en f.d. förskollärare, nu föreläsare, dockteaterspelare, 

berättare och symbolpedagog (www.symbolon.se), brinner för sagoberättandet. Genom att 

man berättar sagor får eleverna skapa egna inre bilder. När man berättar sagor (istället för att 

läsa dem) kan man ha ögonkontakt och med röst, tonfall, mimik, rörelser och pauser förstärka 

sagorna och göra innehållet mer uttrycksfullt. Monika Zak, Rigmor Lindö och Marie 

Lindhage är andra författare och pedagoger som förordar sagoberättande. Genom att 

tematisera sagoberättandet menar de liksom Maria Lundin Rossövik, att eleverna får uppleva 

språk, drama och fantasi på ett meningsfullt sätt (Auraldsson m.fl. 2004, Lindö 1986 och 

Lindhagen 1997). 
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3 Metod 
Jag har som jag tidigare nämnt i mitt syfte valt att undersöka om och hur sagor och 

barnlitteratur ingår i undervisningen för elever i skolår 3 på tre olika skolor med olika 

pedagogisk inriktning. Det jag ville undersöka var de olika skolornas användande av sagor 

och barnlitteratur i undervisningen och lärarnas och elevernas uppfattning om detta arbete. Jag 

ville särskilt studera likheter och skillnader i skolornas arbetssätt och om elevernas 

uppfattning om sagor skiljer sig åt i de skolor där sagor används i undervisningen jämfört med 

de skolor där sagorna inte har en framträdande plats. 

3.1 Urval och begränsningar 
Skolorna jag har valt att undersöka är en traditionell kommunal grundskola, en friskola med 

tematiskt arbetssätt och en Montessoriskola, som även den är en friskola. Två av skolorna 

ligger i en större sydsvensk kommun och den tredje i en lite mindre kommun i södra Sverige. 

Tanken var från början att undersöka tre olika typer av skolor i samma kommun, men då två 

av skolorna i undersökningen är friskolor med få elever i varje skolår, valde jag en större 

Montessoriskola i grannkommunen med större elevunderlag. Den traditionella kommunala 

grundskolan valde jag för att det är en relativt liten kommunal skola med ca 350 elever. 

Denna skola är en av de minsta kommunala skolorna i kommunen och valdes för att storleken 

någorlunda skulle motsvara de övriga undersökta skolorna. Skolan med tematiskt arbetssätt 

valdes av den enkla anledningen att den är den enda i sitt slag inom den undersökta 

kommunen. 

Lärarna på de olika skolorna valdes inte ut med hjälp av några särskilda kriterier. På den 

traditionella kommunala skolan ringde jag och frågade om någon lärare som undervisade i 

skolår 3 skulle vilja vara med i min undersökning. En lärare antog förslaget och kom därmed 

med i undersökningen. På skolan med tematiskt arbetssätt fanns endast en lärare som 

undervisade i skolår 3 och det blev denna lärare som deltog i undersökningen. På den tredje 

skolan som var en Montessoriskola fanns det två lärare som undervisade i skolår 3, men den 

ena läraren hade ansvar för svenskundervisningen i båda klasserna och därför fick båda 

lärarna delta gemensamt i undersökningen. 

En anledning till att jag valt att göra undersökningen i skolår 3 är att de flesta elever i 

denna ålder är läs- och skrivkunniga och de har en språklig grund att stå på och utvecklas 
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ifrån. En annan anledning är att elever i skolår 3 utvecklat sin ”metakognition” (Taube 

2002:37) mer än elever i skolår 1. Metakognition handlar om ”individens medvetenhet om 

sina egna tankeprocesser och om hans förmåga att styra dessa” (Taube 2002:37). Har eleverna 

utvecklat sin metakognition har de lättare för att reflektera över sitt lärande och därmed lättare 

för att fylla i en enkät om lärande och undervisning.  

Jag har valt att begränsa mig till skolår 3 och endast undersöka arbetssätt och attityder till 

sago- och barnlitteraturanvändning på tre olika typer av skolor, för annars tror jag att 

undersökningen skulle bli för stor för att rymmas inom ramarna för det här arbetet. Därmed 

bör min undersökning betraktas som en fallstudie. 

3.2 Beskrivning av skolor, elevgrupper och lärare 
Här följer en kort presentation av varje enskild skola. K kommer att vara beteckningen för 

den traditionella kommunala skolan, T betyder skolan med tematiskt arbetssätt och M betyder 

Montessoriskolan. 

3.2.1 Den traditionella kommunala grundskolan  

Denna traditionella kommunala grundskola är en F-9-skola med 350 elever och har funnits i 

42 år. På skolan arbetar ca 30 lärare. Klasserna är åldershomogena och i klassen som 

undersöktes går 23 elever, varav 19 stycken var där vid undersökningstillfället. I klassen 

arbetar en grundskollärare på heltid, en annan grundskollärare arbetar i klassen två dagar i 

veckan och en fritidspedagog arbetar som resurs i klassen några timmar i veckan.  

Skolans profil är ”Försprång genom kunskap” och ”Eleven i centrum”. Med detta menas 

att eleverna får försprång genom den kunskap de får genom att gå i skolan. De får ett 

försprång genom kunskap om sig själva och andra och kunskap bl.a. om de redskap och 

färdigheter varje elev behöver för att gå vidare i sitt lärande och sin utveckling. Att lärarna 

sätter eleven i centrum innebär att undervisningen är individualiserad. Detta innebär i sin tur 

att man i svenskundervisningen utgår ifrån den enskilde elevens behov och startar där han/hon 

befinner sig i sin språkutveckling. Skolan betonar i sin pedagogiska grundsyn särskilt läsning, 

och den har fokus på att låta eleverna läsa på alla möjliga olika sätt.  

3.2.2 Friskolan med tematiskt arbetssätt 

Skolan är en liten friskola som funnits i 13 år med 70 elever i skolår F-6. 7 lärare arbetar på 

skolan. Klasserna är åldersblandade och uppdelade i F-1, 2-3 och 4-6. I klassen som 
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undersöktes går det 19 elever, varav 10 stycken tillhör skolår 3. Två lärare arbetar i klassen 

och det är sällan en lärare är ensam med hela klassen. Vid undersökningstillfället deltog 7 

elever och 3 var frånvarande.  

Skolan har ett tematiskt arbetssätt vilket innebär att eleverna för det mesta arbetar med ett 

ämnesövergripande, ibland terminslångt arbetsområde, ett så kallat "Tema". Att alla på skolan 

arbetar med ett gemensamt tema präglar skolans arbetssätt och profilering. Skolans 

pedagogiska inriktning avspeglar sig i undervisningen och arbetssättet i skolämnet svenska 

genom att minst hälften av svenskundervisningen integreras i det aktuella temat. 

Skolan ligger i direkt anslutning till natur och kultur vilket ger stora möjligheter att 

integrera detta i undervisningen.  Just musikens och kulturens olika uttrycksformer får stort 

utrymme i verksamheten. Det finns inget i skolans pedagogiska grundsyn som är särskilt för 

eller emot sagor och barnlitteratur i skolarbetet. 

3.2.3 Montessoriskolan 

Skolan är en lite större friskola som funnits i 15 år med 170 elever i skolår F-9. På 

grundskolan arbetar ca 20 olika lärare. De flesta klasserna är åldersblandade, men två är 

åldershomogena. Eleverna är uppdelade i förskoleklass, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 och eleverna i 

skolår 9 är en egen klass. 

Eleverna som undersökts i skolår 3 är uppdelade i två åldersblandade 3-4- klasser. Det går 

16 respektive 17 elever i klasserna och 8 elever i varje klass tillhör skolår 3, alltså går totalt 16 

elever i skolår 3. Av dessa 16 elever deltog 14 stycken vid undersökningstillfället. Det arbetar 

en heltidslärare i varje klass. Eftersom klasserna är åldersblandade undervisas 3-4orna 

tillsammans i skolämnet svenska. 

Skolans pedagogiska inriktning är att arbeta enligt Montessorimetoden. Grundtanken i 

Montessoripedagogiken är att man ska hjälpa eleverna fram till en naturlig utveckling genom 

att följa deras mognad och intressen. Montessori trodde starkt på att ”alla barn har en 

inneboende motivation att lära” (Britton 1994:13). Tanken är man ska ge barnen redskap och 

stöd för sin utveckling och sitt lärande, men inte bana väg genom att göra saker åt barnet. 

Undervisningen i en Montessoriskola är helt individualiserad. Montessorimiljön är anpassad 

och förberedd för att passa elevernas olika fysiska och psykiska behov. Allt arbetsmaterial 

finns på öppna hyllor och det finns oftast endast ett exemplar av varje material. Materialet 

eleverna arbetar med har ofta inbyggd felkontroll. Den inbyggda felkontrollen gör att eleverna 

själva kan rätta sina uppgifter och arbeta på i sin egen takt (Briggs m.fl.1996 passim).  
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Lärarna på skola M har Montessorilärarutbildning och därmed kunskap om 

Montessoripedagogiken och användningen av Montessoris språkmaterial och andra material. 

De har dessutom gått den svenska grundskollärarutbildningen.  

Det finns inget särskilt i skolans pedagogiska grundsyn som gör att skolan är särskilt för 

eller emot sagor i undervisningen i skolår 3, men för de yngre barnen läser man bara sagor 

med verklighetsbakgrund. Anledningen till detta är att enligt Montessori har små barn svårt 

att skilja på fantasi och verklighet och därför ansåg hon att de mår bättre av att lyssna till 

berättelser om universums uppkomst eller liknande, än uppdiktade historier där de inte vet 

vad som är fakta och vad som är fantasi. Detta gäller barn i förskoleåldern (upp till sex år). 

När eleverna nått skolår 3 (även tidigare) har eleverna lärt sig skilja på fantasi och verklighet 

och då finns det inget som hindrar att man använder sagor och barnlitteratur som innehåller 

berättelser som inte är verklighetsbaserade, det är i denna fas utvecklande för elevens kreativa 

förmåga (Briggs 1996:83). 

3.3 Beskrivning av undersökningsmetoder  
För att söka svar på mina forskningsfrågor valde jag att använda mig av två olika metoder. 

”När man vill ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar och kunskap osv. hos en 

population, så använder man sig i forskningssammanhang av enkäter eller intervjuer” 

(Ejvegård 2003:47). Jag har valt att använda mig av både enkäter och intervjuer. 

3.3.1 Intervjuer  

Den första av mina undersökningsmetoder var en kvalitativ undersökning i form av 

lärarintervjuer eftersom jag ville få en bild av hur sagor och barnlitteratur användes i 

undervisningen på de olika skolorna. Jag ville också genom dessa intervjuer få svar på vilka 

förmågor och färdigheter, språkliga och icke-språkliga, som lärarna ansåg att eleverna kunde 

utveckla i detta arbete.  

Jag fick, genom de intervjuer jag genomförde, svar på hur och i vilken utsträckning de 

olika lärarna på de olika skolorna använde sagor och barnlitteratur i undervisningen. Jag fick 

också svar på frågor om vilka förmågor och färdigheter lärarna ansåg att eleverna utvecklar i 

detta arbete. Tre intervjuer hölls med fyra olika lärare. Intervjupersonerna intervjuades en i 

taget på två av skolorna. På Montessoriskolan intervjuades två intervjupersoner tillsammans, 

då dessa delade ansvaret för undervisningen av eleverna i skolår 3. 
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Frågorna i intervjuerna var strukturerade och alla fick svara på samma frågor i samma 

ordning. Strukturerade frågor innebär enligt Ejvegård ”att de på förhand är givna, både vilka 

frågor som ska ställas och hur de ska formuleras” (Ejvegård 2003:49). Vid ett fåtal tillfällen 

ställdes klargörande följdfrågor, i övrigt följdes ”manuskriptet”. Intervjufrågorna var öppna, 

vilket innebär att respondenten får svara fritt (Ejvegård 2003).  

Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades när alla intervjuerna var 

genomförda. Ur de transkriberade intervjuerna plockade jag ut det jag tyckte var viktigt och 

lämpligt och i linje med mina forskningsfrågor. 

Gången i intervjuarbetet var följande: 

1. Telefonkontakt med intervjupersonen – jag berättade om innehållet i intervjun och de 

kommande enkätfrågorna till eleverna och avtalade tid för intervju. 

2. Introduktionsbrev (se bilaga 1), intervjufrågorna (se bilaga 2) och enkätfrågorna (se 

bilaga 3) e-postades till intervjupersonen ca en vecka i förväg för att han/hon skulle 

kunna förbereda sig. 

3. Intervju med försäkran om konfidentiell behandling av materialet. 

4. Genomförande av enkät i klassen (samma dag som intervjun ägde rum). 

5. Transkribering av inspelade intervjuer.  

Lärarna som intervjuades var mycket samarbetsvilliga och engagerade. De tog god tid på sig 

att svara på frågorna. Två lärare uttryckte att de tyckte att det var roligt att bli intervjuade, för 

det fick dem att fundera över sin egen yrkesroll och sitt arbete i klassen. 

3.3.2 Enkäter  

Ett kvantitativ material samlades in genom elevenkäter. Syftet med dessa enkäter var att få 

svar på om och hur eleverna i skolår 3 använde sig av sagor och barnlitteratur i 

undervisningen, elevernas attityder och inställning till detta samt om de hade någon 

uppfattning om varför detta arbete kunde vara bra för dem. 

Svarsalternativen på fråga 1-12 utformades i bunden form. Bunden form innebär att 

”svarsalternativen skall [… ] utesluta varandra, annars blir det genast tolkningssvårigheter när 

resultaten skall analyseras” (Ejvegård 2003:54).  

Enkätfrågorna skickades till ansvarig lärare i förväg, för godkännande. Vid samma tillfälle 

då intervjuerna genomfördes med lärarna på de olika skolorna, besökte jag de olika klasserna, 

berättade om mitt arbete och förklarade varför jag ville ha hjälp av dem. Eleverna fick sedan 
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fylla i enkäterna anonymt och när dessa var ifyllda samlade jag ihop dem och tog dem med 

mig för bearbetning. 

Eleverna var mycket samarbetsvilliga, de tyckte att det var roligt med besök i klassen och 

att just de var utvalda att ingå i undersökningen. För att undvika missförstånd läste jag 

frågorna högt för klassen och förklarade dem lite utförligare och eleverna fyllde i svaren efter 

hand. 

Svarsbortfallet beror på att en del elever var frånvarande vid enkättillfället och därför inte 

kunde delta i undersökningen. På skola K svarade 19 av 23 elever på enkäten, vilket innebar 

ett svarsbortfall på 17 %. På skola M svarade 14 av 16 elever och svarsbortfallet var 13 %. På 

skola T svarade 7 av 10 elever och svarsbortfallet var således 30 %. Det genomsnittliga 

svarsbortfallet på de tre skolorna var 23 %. 

3.4 Metodkritik  
Validiteten innebär att det man har undersökt stämmer överens med syftet i arbetet (Patel & 

Davidson 1994). Ejvegård definierar validitet med ”att man som forskare verkligen mäter det 

man avser att mäta” (Ejvegård 1003: 73).  

Reliabiliteten betyder enligt Patel & Davidson (2003) att arbetsmetoden som man har 

använt sig av har en hög grad av tillförlitlighet. Mina metoder som alltså var intervjuer och 

enkäter anser jag är tillförlitliga. Intervjuerna kan göras om med samma intervjufrågor (se 

bilaga 2) ställda till samma typ av intervjupersoner. Om man då får ett likvärdigt resultat är 

reliabiliteten hög. Enkäterna kan också göras om med samma enkätfrågor (se bilaga 3) till 

samma typ av respondenter och då bör även dessa ge ungefär samma resultat. Johansson och 

Svedner (2001) beskriver att brister i reliabiliteten kan uppstå om intervjuer inte genomförs av 

samma person under samma omständigheter. Detta har jag undvikit eftersom jag själv 

genomförde samtliga intervjuer. Jag anser att båda typerna av undersökningar har lika hög 

reliabilitet. Något man dock bör tänka på är intervjuarens egen objektivitet. ”Vi kommer 

aldrig helt kunna befria oss från de sätt att observera situationer som vi föredrar, och från våra 

förutfattade idéer. Men vi kan bli mer medvetna om oss själva” (Ely 1993:62).  
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4 Resultat 
Som tidigare nämnts är syftet med denna uppsats att göra en jämförelse av om och hur sagor 

och barnlitteratur används i skolarbetet i skolår 3, på tre olika skolor med olika pedagogisk 

inriktning. Ett annat syfte är att undersöka lärarnas och elevernas uppfattningar om detta 

arbete.  

Undersökningarna genomfördes som nämnts ovan med hjälp av intervjuer och enkäter. Här 

följer en redovisning av resultatet av intervjuerna med lärarna på respektive skola och 

resultatet av elevenkäterna.  

4.1 Intervjuer  

4.1.1 Traditionell kommunal grundskola 

1. Litteratur- och sagoanvändning 

På skola K säger läraren att tala, läsa, skriva och dramatisera ingår i svenskundervisningen 

och det gör det förhoppningsvis på alla skolor. Sagor och barnlitteratur används på flera olika 

sätt. Alla elever har varje vecka en läsläxa som består av en fritt vald skönlitterär bok. 

Eleverna ska läsa minst 10 minuter varje dag hemma, dessutom har de tyst läsning i skolan 

minst 20-25 minuter varje morgon. De lånar böcker från skolbiblioteket och på det 

kommunala biblioteket i närheten. Tillsammans med läraren har eleverna i klassen ”bokprat” 

då de får diskutera, berätta och tipsa varandra om bra böcker de har läst. Eleverna skriver 

ibland recensioner av sina böcker och sitter då i smågrupper och berättar om sina recensioner. 

Läraren har även högläsning flera dagar i veckan för klassen.  

Sagor och barnlitteratur används mest kontinuerligt, som en naturlig del i arbetet, men 

även som särskilda sagoteman. För närvarande arbetar klassen med ett sagotema om Pippi 

Långstrump. 

 

2. Förmågor och färdigheter 

Syftena med att använda sagor och barnlitteratur i undervisningen, som nämndes ovan, anser 

läraren att eleverna uppnår med hjälp av litteraturarbetet i skolan.  

Läraren på skola K anser att eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter i nästan alla 

andra skolämnen med hjälp av sagor och barnlitteratur. I vilken grad och på vilket sätt de 
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utvecklas beror naturligtvis på vad boken handlar om och vilka diskussioner som kan följa. 

Förmågan till problemlösning i matematik anser läraren att eleverna utvecklar. Genom 

litteraturläsning blir de även bättre på logiskt tänkande. Läraren anser att eleverna utvecklas 

mycket i allmänhet och på flera olika plan med hjälp av detta arbete. 

 

3. Lärarens syn på litteraturarbetet 

Läraren på skola K anser att läsning av sagor och barnlitteratur är ”grunden för allt i livet”. 

Hon anser att det är viktigt att kunna läsa och att man på så sätt får ett rikt språk. Att man kan 

läsa anser läraren är A och O för att eleverna ska kunna fungera över huvudtaget i skolan och 

i livet. Hon anser att de behöver dessa kunskaper både för matematiken, engelskan och vilket 

annat ämne som helst.  

Syftet med att använda sagor och barnlitteratur i undervisningen är att eleverna ska känna 

glädje, lust, inspiration, få större ordförråd, bättre meningsbyggnad, stavning, flyt i språket 

och förståelse.  

Läraren anser att användning av sagor och barnlitteratur är en fantastisk metod för 

inlärning i skolämnet svenska. Hon ser bara fördelar och inga nackdelar med att använda 

mycket litteratur i skolarbetet i skolår 3. 

4.1.2 Skola med tematiskt arbetssätt 

1. Litteratur- och sagoanvändning 

På skola T delas svenskundervisningen in i tre delar; att läsa, skriva och lyssna. Eleverna har 

läsläxa varje vecka. Alla elever läser sagor och skönlitterära böcker på sin egen nivå efter 

egen förmåga. Dessa böcker väljer eleverna ut i samråd med läraren. På skolan har de nyligen 

köpt in flera nya sagoböcker till läsläxbiblioteket. 

Inom temat läser eleverna faktatexter och även skönlitterära böcker, som valts för att de 

passar in i pågående tema. Även högläsningen anknyts ofta till temat, t.ex. när temat var 

nordisk mytologi var det naturligt att en del nordiska gudasagor lästes högt av läraren. 

På skola T använder man sig av skönlitteratur kontinuerligt i och med läsläxorna, men i 

den övriga undervisningen använder de sig inte alltid lika mycket av sagor och skönlitteratur, 

det beror på om det passar in i pågående tema. Istället kommer sago- och litteraturarbetet som 

inslag och då arbetar man mer intensivt med sagor under några veckor. Under dessa 

sagoteman anknyter man så många övriga ämnen som möjligt till sagorna och litteraturen, 

precis som när de arbetar med övriga teman. 
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2. Förmågor och färdigheter 

Läraren på skola T anser att eleverna lär sig mycket i svenska i allmänhet och att det 

stimulerar mycket fantasi och kreativitet. Även inlevelse och empati kan man öva upp med 

hjälp av bra sagor och barnlitteratur. Hon anser också att eleverna utvecklar färdigheter i bl.a. 

bild, slöjd, historia och religion i arbetet med sagor och litteratur. Eleverna utvecklar 

färdigheter i dessa ämnen eftersom de integreras i litteraturtemat. Läraren ser bara fördelar 

med sagor och skönlitteratur i undervisningen, inga nackdelar. 

 

3. Lärarens syn på litteraturarbetet 

Anledningen till att läraren använder sig av sagor och skönlitteratur i undervisningen är att det 

är populärt i den här åldersgruppen, det fängslar. Det finns också mycket man kan ta ställning 

till och diskutera, gott och ont osv. Läraren tycker att detta är viktigt och bra. 

Tidigare har eleverna i skolår 2-3 haft H. C. Andersen som tema och nu har de nyligen 

avslutat ett tema om nordisk mytologi. Detta är exempel på teman där man kan få in mycket 

sagoläsning. ”Efter att vi har haft sagoteman nu ett par gånger, så kommer vi nu att leta efter 

möjligheter att ha det igen. Vi kommer alltid att föra in det på något sätt under den här 

åldersperioden, i skolår 2-3” (Läraren i skolår 2-3). Hon anser att det är tacksamt att arbeta 

med sagor och att man får in många olika bitar i detta arbete. 

Just för att det fängslar på olika plan och inte är för svårt för någon, tycker läraren är bra 

och att var och en förstår sagorna på sin nivå. Vidare menar hon att man kan ta del av en saga 

som liten och man kan ta del av samma saga som vuxen och i alla åldrar däremellan och 

uppfatta innehållet efter sin mognad vid uppläsningstillfället. Läraren tycker att det är en 

utmärkt metod att utgå ifrån sagor eller en författare i temaarbetet.  

4.1.3 Montessoriskolan 

1. Litteratur- och sagoanvändning 

Eleverna på skola M läser mycket i det dagliga arbetet, minst 20 minuter varje dag. Eleverna 

får i sina individuella planeringar själva planera in lässtunden, när de vill under dagen. 

Eleverna arbetar mycket med läsförståelse och ett av målen i skolår 3 är att läsa och förstå 

innehållet i en barnbok. Ett annat mål är att eleverna ska känna till några svenska 

barnboksförfattare och ha läst några av deras böcker. När eleverna arbetar mot detta mål får 

de välja en författare som de vill ha som utgångspunkt för sitt läsande och sin faktasökning. 

Barnlitteratur och sagor används kontinuerligt i arbetet i skolan och ibland har klassen 

speciella sagoteman då de arbetar mer intensivt med detta en period. 
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Skolan har ett stort skolbibliotek som eleverna utnyttjar flitigt. Ibland skriver eleverna 

recensioner av lästa böcker som de presenterar för övriga elever i klassen. När eleverna läste 

om de nordiska asagudarna i historia så läste de flera gudasagor. Ibland har läraren högläsning 

för klassen. Klassen har inget pågående sagoarbete för tillfället. 

 

2. Förmågor och färdigheter 

Lärarna anser att eleverna får mycket ut av att läsa. Ju mer eleverna läser desto säkrare blir de 

på stavning, för de lär sig se orden och de lär sig flytet i språket. Genom att läsa mycket får 

eleverna en känsla för det svenska språket. Eleverna får större ordförråd, förbättrad 

läsförståelse och vidgade kunskaper inom olika områden. Berättelsen kanske innehåller en 

sensmoral eller något inbäddat budskap, som kan vara lättare att ta till sig när det ingår i en 

saga. Lärarna är överens om att eleverna utvecklas inom alla skolämnen med hjälp av läsning 

och litteraturarbete. I matematiken får eleverna lättare med problemlösning, i SO får eleverna 

lättare att förstå en text och hitta fakta, de blir bättre på att slå upp saker i  uppslagsböcker etc. 

Lärarna berättar om ett exempel där en pojkes självförtroende har utvecklats. Det finns en 

pojke i klassen som har fått läsa betydligt mer än de andra eleverna i klassen (för att han ville 

och behövde det). Nu har han blivit riktigt duktig på att läsa och fått bättre självförtroende. 

Det nyvunna självförtroendet har fått en spridningseffekt och även har gjort att eleven känner 

sig starkare och duktigare inom andra områden. Lärarna anser att det är väldigt viktigt att 

eleverna känner sig trygga med sitt språk och att de behärskar det väl. 

 

3. Lärarnas syn på litteraturarbetet 

Lärarna anser att det är viktigt att man får prova på olika typer av böcker. Det skapar ett 

intresse att läsa vidare på egen hand. På skolan får eleverna böcker i sommarpresent och 

julklapp för att de ska kunna bygga upp ett litet eget bibliotek hemma. Att skriva och illustrera 

en berättelse blir en förlängning av att ha läst andra böcker. Barnen kan inspireras av och 

vidareutveckla det de redan har läst. 

Med sagor kan man fånga eleverna och inspirera dem till att läsa annan skönlitteratur. 

Lärarna tycker att det är bra att använda sagor, berättelser och film som ett medel för att 

komma in i känsliga ämnen som t.ex. mobbing, dödsfall och skilsmässor.  Lärarna anser att 

det kan vara bra att läsa om detta, för då kan eleverna se att andra människor kan ha haft 

liknande upplevelser. Genom gemensam litteraturläsning anser lärarna att man gemensamt 

kan tolka texter och få väldigt goda diskussioner. Lärarna ser inga nackdelar med sago- 

litteraturanvändning i skolan, bara fördelar. 
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4.1.4 Sammanfattning av intervjuresultat 

Resultatet av de tre intervjuerna varierar en del, men inställningen till sago- och 

litteraturarbete är bland lärarna mycket positiv och de tycks inte finna några som helst 

nackdelar med sagoanvändning i skolan för elever i skolår 3. På Montessoriskolan ville man 

inte använda sagor utan verklighetsförankring för de yngre förskolebarnen. Med denna 

reservation var lärarna i övrigt mycket positiva. Jag har frågat och sökt efter både för- och 

nackdelar, men endast funnit att lärarna ser fördelar och det blir därmed vad som redovisas. 

4.2 Enkäter  
Här följer en sammanställning av elevenkäterna. Det som skulle undersökas med hjälp av 

enkäterna var hur eleverna tyckte att sagor och barnlitteratur användes i skolan och hur de 

värderade den verksamheten. Ett urval av svaren på enkätfrågorna har gjorts, då jag ansåg att 

vissa frågor inte längre var relevanta för syftet. Frågorna nr 6 och 7 som handlade om 

elevernas skrivvanor och deras inställning till skrivande, tog jag bort eftersom de övriga 

frågorna var mer koncentrerade på läsning. Fråga nr 12 togs också bort då denna kändes som 

en ledande fråga och fråga nr 15 hade lärarna svarat på i sina intervjuer, så svaret på denna 

kan man läsa under intervjuer 4.1. 

Frågorna är omformulerade till påståenden, men innehållet är det samma som tidigare. 

Texterna under frågorna består av en sammanfattning av svaren. De frågor som hör ihop har 

en gemensam sammanfattande text undertill. 

De sista frågorna är de öppna frågorna (nr 13 och 14) och där har en sammanfattning av 

svaren gjorts. Dessa frågor redovisas så som de stod i enkäten och är inte omformulerade till 

påståenden. 

4.2.1 Traditionell kommunal grundskola  
 
 
1. Vi använder sagor och barnlitteratur i arbetet i skolan 
32%  Ja/alltid/ofta 68% Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
Alla elever på skola K ansåg att de använder sagor och barnlitteratur i skolarbetet. Ca 1/3 av eleverna ansåg att 
de använder sagor och barnlitteratur ofta eller alltid och ca 2/3 av eleverna ansåg att de ibland använde detta i 
skolarbetet. 
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2. Vi brukar ha sagoteman i skolan 
16%  Ja/alltid/ofta 74%  Ibland 10%  Nej/aldrig/sällan 
 
3. Jag tycker om när vi har sagoteman i skolan 
37%  Ja/alltid/ofta 42%  Ibland 21%  Nej/aldrig/sällan 
 
Ca 3/4 av eleverna ansåg att de brukar ha sagoteman ibland. Elevernas inställning till detta arbete var varierande. 
Det var ungefär lika stor andel elever, 37 %, som tyckte om att arbeta med sagotema, som de som tyckte om det 
ibland, 42 %. De som inte tyckte om det alls var något färre, 21 %. 
 
 
 
 
4. Vår lärare läser högt för oss i klassen 
79%  Ja/alltid/ofta 21%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
5. Jag tycker om när vår lärare läser högt för oss i klassen 
63%  Ja/alltid/ofta 32%  Ibland 5%  Nej/aldrig/sällan 
 
De flesta eleverna ansåg att läraren läser högt ofta för klassen. Nästa alla elever 95 % uppskattade högläsning 
ibland, ofta eller alltid. Endast en elev (5 %) tyckte inte alls om att lyssna till högläsning.  
 
 
 
 
8. Jag har läsläxor i form av sagor eller barnlitteratur 
100%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
9. Jag har läsläxor i en läsebok som är gemensam för hela klassen 
0%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 100%  Nej/aldrig/sällan 
 
Samtliga elever i klassen har läsläxor i form av sagor eller barnlitteratur som de väljer i samråd med läraren.  
 
 
 
 
10. Jag tycker att det är roligt att läsa 
63%  Ja/alltid/ofta 32%  Ibland 5%  Nej/aldrig/sällan 
 
11. Jag läser ofta 
89%  Ja/alltid/ofta 11%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
De flesta tyckte mycket om att läsa, 32 % tyckte att det var roligt att läsa ibland och endast 5 % tyckte inte om att 
läsa alls. Majoriteten av eleverna ansåg att de läser ofta. 
 
 
 
 
13. Varför tror du att det kan vara bra att arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan?  
 
En stor del av eleverna svarade att man lär sig läsa, stava och skriva bättre. Några av svaren var att man lär sig 
nya och svåra ord. Flera elever svarade att man lär sig mycket när man läser och man blir bättre i svenska och lär 
sig mycket i andra ämnen också. En elev kunde inte alls komma på varför detta skulle vara bra. 
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14. Hur skulle du vilja arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan? 
 
Även här var svaren varierande. Någon ville skriva böcker och läsa dem för de andra eleverna, många ville ha 
tyst läsning. En del elever ville dramatisera, skriva egna berättelser och tillverka egna böcker. Några elever ville 
inte ändra någonting alls. En elev ville inte arbeta med sagor och skönlitteratur alls.  
 
 
För översikt av samtliga enkätsvar på frågorna 1-12 från den traditionella kommunala skolan, se bilaga 
4. 

4.2.2 Skola med tematiskt arbetssätt  
 
 
1. Vi använder sagor och barnlitteratur i arbetet i skolan 
100%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
Samtliga elever ansåg att de använder sagor och barnlitteratur alltid eller ofta i skolarbetet. Här tänkte eleverna 
på läsläxor, högläsning och arbetet med denna typ av litteratur i pågående tema. 
 
 
 
 
2. Vi brukar ha sagoteman i skolan 
14%  Ja/alltid/ofta 86%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
3. Jag tycker om när vi har sagoteman i skolan 
86%  Ja/alltid/ofta 14%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
Eleverna var överens om att de ibland hade sagoteman. Någon elev tyckte att de i skolan hade sagotema nästan 
alltid. Nästan alla elever tyckte alltid att detta arbete var roligt. Det fanns ingen elev som inte alls tyckte om detta 
arbete. 
 
 
 
 
4. Vår lärare läser högt för oss i klassen 
71 %  Ja/alltid/ofta 29%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
5. Jag tycker om när vår lärare läser högt för oss i klassen 
86%  Ja/alltid/ofta 14%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
De flesta elever tyckte att läraren har högläsning ofta och några tyckte att hon hade det ibland. Elevernas 
inställning till högläsningen var positiv och 100 % tyckte alltid eller ibland om att lyssna till högläsning.  
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8. Jag har läsläxor i form av sagor eller barnlitteratur 
100%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
9. Jag har läsläxor i en läsebok som är gemensam för hela klassen 
0%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 100%  Nej/aldrig/sällan 
 
Alla elever ansåg att de har läsläxor i skönlitterära böcker och läraren bekräftade senare detta. 
 
 
 
 
10. Jag tycker att det är roligt att läsa 
100%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
11. Jag läser ofta 
100%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
Läsglädje hade samtliga elever i klassen och alla ansåg att de läser ofta. 
 
 
 
 
13. Varför tror du att det kan vara bra att arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan?  
 
Samtliga elever på skola T trodde att det var bra att arbeta med sagor och skönlitteratur för att man lär sig stava 
bättre. Flera elever trodde också att de blev bättre på att läsa och att även skrivningen förbättrades. 
 
 
 
 
14. Hur skulle du vilja arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan? 
 
Här kom flera förslag till hur man kan arbeta med sagor och barnlitteratur. Några förslag var att läsa tyst i 
klassrummet, att man fördjupar sig i en författare och lär sig mer om hans/hennes liv och sagor, några elever 
ville ha mycket högläsning och några ville utifrån lästa böcker dramatisera och spela teater. 
 
 
För översikt av samtliga enkätsvar på frågorna 1-12 från skolan med tematiskt arbetssätt se bilaga 5. 

4.2.3 Montessoriskolan 
 
 
1. Vi använder sagor och barnlitteratur i arbetet i skolan 
64%  Ja/alltid/ofta 36%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
Över hälften av eleverna på skola M ansåg att de använder sagor och barnlitteratur ofta i arbetet i skolan. Resten 
ansåg att de använder dem ibland. 
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2. Vi brukar ha sagoteman i skolan 
0%  Ja/alltid/ofta 14%  Ibland 86%  Nej/aldrig/sällan 
 
3. Jag tycker om när vi har sagoteman i skolan 
29%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 71%  Nej/aldrig/sällan 
 
De flesta av eleverna ansåg inte att de brukade ha sagoteman i skolan. Ca 1/3 av eleverna var positiva till detta 
arbete, men de flesta ca 2/3 var negativt inställda till detta. 
 
 
 
 
4. Vår lärare läser högt för oss i klassen 
50%  Ja/alltid/ofta 43%  Ibland 7%  Nej/aldrig/sällan 
 
5. Jag tycker om när vår lärare läser högt för oss i klassen 
71%  Ja/alltid/ofta 29%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
Nästa alla elever ansåg att deras lärare läste högt för dem ofta eller ibland. Majoriteten av eleverna tyckte mycket 
om att lyssna till högläsning. Det fanns ingen som inte alls tyckte om detta. 
 
 
 
 
8. Jag har läsläxor i form av sagor eller barnlitteratur 
7%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 93%  Nej/aldrig/sällan 
 
9. Jag har läsläxor i en läsebok som är gemensam för hela klassen 
0%  Ja/alltid/ofta 0%  Ibland 100%  Nej/aldrig/sällan 
 
Eleverna berättade att de inte har läsläxor, utan att alla elever har var sin lånad bok som de läser i minst 20 
minuter varje dag i skolan. En elev ansåg dock att han/hon hade läsläxa i form av sagor och barnlitteratur. 
 
 
 
 
10. Jag tycker att det är roligt att läsa 
86%  Ja/alltid/ofta 14%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
11. Jag läser ofta 
86%  Ja/alltid/ofta 14%  Ibland 0%  Nej/aldrig/sällan 
 
Även i denna klass var läsglädjen stor och 86 % tyckte ofta eller alltid om att läsa. De övriga tyckte ibland att det 
var roligt att läsa. Majoriteten av eleverna ansåg att de läser ofta. 
 
 
 
 
13. Varför tror du att det kan vara bra att arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan?  
 
Några av svaren var att man blir bättre på svenska och blir bättre på att stava.  Man blir bättre på att läsa och lär 
sig fler ord. Om man blir bättre på att läsa, så förstår man lättare vad man läser. Man kan lära sig lite av varje och 
det är roligt. Man blir bättre på att skriva och lockas att skriva egna sagor. När man läser mycket så får man bra 
fantasi. 
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14. Hur skulle du vilja arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan? 
 
Flera elever hade aldrig tänkt i dessa banor och kunde inte komma på hur de skulle vilja arbeta med sagor och 
barnlitteratur i skolan. Ett par elever ville bara läsa sagorna, flera ville dramatisera och spela teater, andra förslag 
var att läsa sagorna och rita bilder till eller bygga ett sagoland som tillhör sagorna. Förslagen var många! 
 

 
För översikt av samtliga enkätsvar på frågorna 1-12 från Montessoriskolan, se bilaga 6. 

4.2.4 Sammanfattning av enkätresultaten 
Här följer en sammanfattning av enkätresultaten av nio utvalda frågor besvarade av samtliga 

elever som deltog i undersökningen. Procenttalen är ett genomsnitt av vad samtliga elever har 

svarat. Svarsalternativen är i diagrammen förenklade, men betyder samma som tidigare. Ja 

betyder ja/alltid/ofta och Nej betyder nej/aldrig/sällan. Endast använda slutna frågorna 

redovisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vi använder sagor och 
barnlitteratur i arbetet i skolan

0%

45% 55% Ja

Ibland

Nej

2. Vi brukar ha sagoteman i skolan

55%

10%
35% Ja

Ibland

Nej

Samtliga elever ansåg att de använder sagor 
och barnlitteratur i arbetet i skolan på olika 
sätt.  Det fanns ingen som ansåg att de aldrig 
använder sagor och barnlitteratur i 
skolarbetet. 

35 % eleverna i undersökningen ansåg att de 
aldrig har sagoteman i skolan. (Lärarna var 
av en annan uppfattning.) 55 % ansåg att de 
arbetade med sagoteman ibland. Resterande 
elever (10 %) ansåg att de brukade ha 
sagoteman ofta. 

42 % av eleverna tyckte alltid om att ha 
sagoteman, 23 % tyckte om det ibland och  
35 % tyckte inte alls om det. Majoriteten av 
eleverna tyckte om att ha sagoteman ofta 
eller ibland (75 %). 
 

3. Jag tycker om när vi har 
sagoteman i skolan

23%
42%35% Ja

Ibland

Nej



 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 % av eleverna har läsläxor i form av sagor 
och barnlitteratur ofta eller alltid. 33 % har 
inte läsläxor alls. 3 % av eleverna ansåg att 
de har läsläxor i form av sagor och 
skönlitteratur ibland. På två av tre undersökta 
skolor har eleverna läsläxor, på den tredje har 
eleverna inte det. 

4. Vår lärare läser högt för 
oss i klassen

3%

30% 67% Ja

Ibland

Nej

5. Jag tycker om när vår lärare 
läser högt för oss i klassen

3%

69%
28%

Ja

Ibland

Nej

67 % av eleverna ansåg att läraren läser högt 
ofta i klassen. 30 % ansåg att läraren gör det 
ibland. Endast 3 % av eleverna ansåg att 
läraren aldrig läser högt för klassen. 97 % av 
eleverna ansåg att deras lärare läser högt för 
dem ofta eller ibland. 

69 % av eleverna tyckte om att lyssna till 
högläsning. 28 % tyckte om det ibland och 
endaste 3 % tyckte inte om det alls. Detta 
innebär att 97 % av eleverna tyckte om när 
läraren läste högt för dem. 

8. Jag har läsläxor i form av sagor eller 
barnlitteratur

3%

64%
33% Ja

Ibland

Nej

9. Jag har läsläxor i en läsebok som är 
gemensam för hela klassen

100% Ja

Ibland

Nej

100 % av eleverna ansåg att de inte har 
läsläxor i en läsebok som är gemensam för 
hela klassen. Denna typ av läsläxor existerar 
inte alls på de olika skolorna. 
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För sammanfattning av frågorna 1-12, se bilaga 7. 

 

10. Jag tycker att det är roligt att 
läsa

3%

74%23% Ja

Ibland

Nej

97 % av de undersökta eleverna tyckte alltid 
eller ibland om att läsa. Endast 3 % tyckte 
inte alls om att läsa. 

11. Jag läser ofta

0%

87%
13% Ja

Ibland

Nej

87 % av eleverna ansåg att de läser sagor och 
barnlitteratur ofta. 13 % ansåg att de gör det 
ibland. Det fanns ingen som ansåg att de 
aldrig läser sagor och barnlitteratur (0 %). 
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5 Analys av resultatet 
I detta avsnitt har en analys av redovisade resultat gjorts och anknutits till uppsatsens syfte (se 

1.1).  Resultatet av intervjuerna och enkäterna har analyserats och det som studerats särskilt är 

likheter och skillnader mellan de olika skolornas användning av sagor och barnlitteratur och 

lärarnas och elevernas uppfattningar om detta arbete. Dessutom har uppsatsens 

frågeställningar (se 1.2) besvarats och analyserats i den löpande texten. 

5.1 Sago- och barnlitteraturanvändning 
Jag kom fram till att samtliga intervjuade lärare på de olika skolorna använder sagor och 

barnlitteratur på olika sätt och i olika stor utsträckning. Hur lärarna på de olika skolorna valts 

ut kan man läsa under 3.1 Urval och begränsningar. Det fanns många likheter, men även 

skillnader i användningen. 

5.1.1 Läsläxor, tyst läsning och högläsning 

På skola K och skola T har eleverna sagor eller annan barnlitteratur i läsläxor varje vecka. Till 

skillnad från eleverna på skola M, som inte har läsläxor alls. Anledningen till att eleverna på 

skola M inte har läsläxor är att de flesta elever lärde sig läsa redan i förskolan eftersom de gått 

på en Montessoriförskola där lästräningen börjar tidigt. En del av eleverna som inte gått på en 

Montessoriförskola hade lärt sig läsa lite senare. Lärarna ansåg att alla elever i klassen var 

duktiga läsare som därför inte behövde ha läsläxor. 

På skolorna M och K har eleverna tyst läsning minst 20 minuter varje dag i skolan, det har 

inte eleverna på skola T. Eleverna på skola T uppmuntras att läsa 20 minuter hemma varje 

dag.  Gemensamt för de tre skolorna är att de har tillgång till välfyllda bibliotek där eleverna 

lånar sina böcker. På skola K och M skriver eleverna recensioner av lästa böcker, men det gör 

inte eleverna på skola T.  

På samtliga skolor läser lärarna högt för eleverna, inte lika ofta på skola M som på de 

andra två.  

5.1.2 Användningsfrekvens och sagoteman 

På de tre skolorna används sagor och barnlitteratur som en kontinuerlig del i arbetet bl.a. 

genom att eleverna har läsläxor eller böcker för tyst läsning i skolan.  
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Sagoteman har klasserna på de olika skolorna då och då. Hur det är upplagt och i vilken 

omfattning man integrerar de övriga skolämnena i sina sagoteman varierar mellan de olika 

skolorna. En stor skillnad är dock att eleverna på skola T ofta använder sagor och annan 

barnlitteratur inom sina vanliga teman, om det passar in. Temaarbetet utgör 1/3 av elevernas 

arbetsdag och detta gör att eleverna periodvis använder väldigt mycket sagor och 

barnlitteratur i undervisningen. 

5.2 Lärarnas uppfattning  

5.2.1 Om användning av sagor och barnlitteratur 

Lärarna är eniga om att det är mycket viktigt att kunna läsa och att eleverna får ett rikt språk. 

De anser alla att användning av sagor och barnlitteratur i undervisningen kan vara en mycket 

bra och lämplig metod i svenskundervisningen i skolår 3. Läraren på skola T anser att denna 

typ av undervisning är bra i denna åldersgrupp för att den fängslar eleverna. Lärarna på skola 

M håller med om detta och menar att man med sagor kan man fånga eleverna och inspirera 

dem till att läsa annan skönlitteratur. På skola K är syftet med att använda sagor och 

barnlitteratur i undervisningen att eleverna ska känna glädje, lust, inspiration, få större 

ordförråd, bättre meningsbyggnad, bättre stavning och flyt i språket. Alla lärare är eniga om 

att läsning, och att eleverna har ett bra språk är en viktig förberedelse för fortsatt inlärning och 

för livet. 

Flera av lärarna ansåg att genom gemensam litteraturläsning kan eleverna i klassen 

tillsammans tolka texter och få goda diskussioner, där de får ta ställning till olika saker. 

Litteraturläsningen kan även leda till bra och viktiga etiska samtal. Man kan också använda 

sagor, berättelser och film som ett medel för att komma in i känsliga ämnen som t.ex. 

mobbing, dödsfall eller om en elev har det svårt vid t.ex. en skilsmässa.  

Lärarna på de tre olika skolorna har alla samma inställning till arbete med sagor och 

barnlitteratur i skolarbetet i skolår 3. Oavsett om sagor och barnlitteratur används mycket eller 

lite i skolarbetet, så ser lärarna inga nackdelar, utan endast fördelar med detta arbete. 

5.2.2 Förmågor och färdigheter 

Lärarna på de olika skolorna anser att eleverna utvecklas mycket i skolämnet svenska genom 

att använda sagor och barnlitteratur på olika sätt. De anser också att eleverna utvecklas inom 

andra skolämnen och inom områden som har med känslor, empati, etik och moral att göra. 

Skolämnen som lärarna anser att eleverna kan utvecklas inom genom detta arbete är bild, 
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slöjd, matematik, historia, religion m.fl. Denna utveckling beror ju dock på sagornas och 

texternas innehåll och hur man väljer att arbeta vidare med dem. Självförtroende, fantasi och 

kreativitet kan utvecklas mycket i detta arbete och även detta anser lärarna är viktigt för 

elevernas själsliga utveckling. 

5.3 Elevernas uppfattning 

5.3.1 Om användning av sagor och barnlitteratur 

På skola K ansåg 1/3 av eleverna att sagor och barnlitteratur användes ofta och 2/3 att de 

användes ibland. Deras inställning till sagoteman och litteraturarbete var ganska jämnt 

fördelat. Det var ungefär lika många som tyckte om det, som de som tyckte om det ibland och 

de som inte tyckte om det alls.  

På skola T såg detta resultat annorlunda ut. Samtliga elever (100 %) ansåg att sagor och 

barnlitteratur användes alltid eller ofta. Deras inställning till arbetet var att majoriteten (86 %) 

tyckte mycket om det och 14 % tyckte om det ibland.  

På skola M ansåg 64 % av eleverna att sagor och skönlitteratur användes ofta och 36 % 

ansåg att de användes ibland. Majoriteten (86 %) ansåg att de sällan eller aldrig arbetade med 

sagoteman, men när de gjorde det så tyckte ca1/3 av eleverna mycket om detta arbete och 2/3 

tyckte inte om det alls. Detta resultat berodde mycket på att eleverna inte kommit i kontakt 

med detta arbetssätt särskilt ofta.  

5.3.2 Läsglädje 

Inställning till läsning av litteratur i allmänhet skilde sig också mycket åt på de olika skolorna. 

Bland eleverna på skola K tyckte 63 % mycket om att läsa, 32 % tyckte om det ibland och 5 

% tyckte inte alls om att läsa. Resultatet på skola T var helt annorlunda. Samtliga elever, 100 

% svarade att de tyckte mycket om att läsa. På skola M ansåg 86 % att det var roligt att läsa 

och 14 % tyckte att det var roligt ibland.  

Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna på skolan med tematiskt arbetssätt var mest 

läsglada, bland eleverna på Montessoriskolan var läslusten också stor, men på den 

traditionella kommunala skolan hade läslusten avtagit hos en del elever.  
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6 Sammanfattning och diskussion 
Genom mina undersökningar kom jag fram till att det fanns både likheter och skillnader i 

sättet att arbeta med sagor och barnlitteratur och i lärarnas och elevernas inställning till detta 

arbete. De största likheterna var att samtliga intervjuade lärare var väldigt positiva till att 

arbeta med sagor och barnlitteratur i undervisningen i skolan och att de ansåg att eleverna 

utvecklade färdigheter både i svenska och i andra skolämnen med hjälp av detta arbete. 

Lärarna var lika positiva till arbetet oavsett om de använde sagor och barnlitteratur mycket 

eller litet i undervisningen. 

De största skillnaderna i undersökningen var arbetssättet på de olika skolorna och detta 

berodde givetvis på att de alla hade olika pedagogisk inriktning. En annan skillnad var hur 

mycket och på vilket sätt man i de olika klasserna ägnade sig åt litteraturarbete. Elevernas 

inställning till sagor och barnlitteratur i undervisningen var varierande. Likaså var deras 

inställning till läsning.  

Jag tycker att jag har uppnått mitt syfte som var är att göra en jämförelse av hur sagor och 

barnlitteratur används i skolarbetet i skolår 3 på tre olika skolor med olika pedagogisk 

inriktning. Jag kom fram till att samtliga lärare på de olika skolorna använder sagor och 

barnlitteratur på olika sätt och i olika stor utsträckning. Jag har också genom lärarintervjuer 

och elevenkäter fått svar på lärarnas och elevernas uppfattningar om arbetet med litteratur i 

skolan, vilket var det andra syftet i undersökningen.  

Genom lärarintervjuerna och elevenkäterna fick jag svar på min huvudfråga som handlade 

om på vilka olika sätt sagor och barnlitteratur används i undervisningen på de olika skolorna. 

Jag kom fram till att skillnaderna var ganska stora. På den traditionella kommunala skolan 

används sagor och barnlitteratur flitigt i undervisningen och på många olika sätt. Här var 

variationen i användandet störst. På skolan med tematiskt arbetssätt var användningen 

koncentrerad till läsläxor och temaarbeten, i Montessoriskolan användes sagor och 

barnlitteratur till tyst läsning och sporadiska sagoteman. Lärarna var, som tidigare nämnts, 

mycket positiva till användning av sagor och barnlitteratur i skolarbetet oavsett om dessa för 

närvarande användes mycket eller litet. 

I litteraturen har det skrivits mycket om användning av sagor i arbetet med barn och unga. 

Olika författare har skrivit om hur man kan använda sig av sagor och barnlitteratur, och 

många har även skrivit om varför det är så bra att arbeta med sagoteman för elever i de lägre 

åldrarna. Lindhagen (1997) skriver mycket om hur man kan arbeta med sagor i jagstärkande 
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syfte och Bettelheim (1975) betonar hur barn med hjälp av folksagornas rika symbolspråk kan 

få hjälp att bearbeta och lösa problem och svårigheter. Lärarna på de olika skolorna betonade 

alla hur man med hjälp av sagor och barnlitteratur kan få hjälp att lösa egna problem och lära 

sig känna empati. Flera av lärarna betonar de känslomässiga vinsterna i litteraturarbetet. 

Rossövik (2002) hänvisar till läroplanerna för både förskolan och grundskolan och betonar 

att man kan både sträva mot och uppnå flera av målen för skolans arbete, genom att arbeta 

med sagoprojekt eller sagoteman. När de intervjuade lärarna talade om vilka färdigheter 

eleverna kan utveckla i litteraturarbetet hänvisade även de till målen för skolämnet svenska. 

Samtliga lärare ansåg att genom att integrera sagoanvändningen i undervisningen i de lägre 

skolåren bör alla elever kunna uppnå målet som innebär att ”Eleven skall kunna läsa med flyt 

både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för 

barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter” 

(Skolverket 2000:99). Lärarna ansåg att eleverna utvecklade färdigheter i svenska och att de 

även kan utveckla färdigheter i andra ämnen beroende på hur man lägger upp arbetet.  

Jag har kommit fram till att elevernas uppfattning om sagor och barnlitteratur skiljde sig åt 

en hel del mellan de olika skolorna, men inte riktigt på det sätt som jag väntade mig.  

På skola K används litteratur på många olika sätt i skolarbetet. Eleverna har läsläxor, läser 

tyst i skolan, har ”bokprat”, skriver recensioner, lyssnar till högläsning och har ibland 

sagoteman. Trots flitigt användande av litteratur är läslusten och motivationen till 

litteraturarbete inte så stor som på de andra undersökta skolorna. Detta var ett resultat som 

förvånade mig! Jag trodde att eleverna skulle vara mer positiva till litteraturarbete på en skola 

där man erbjuder eleverna litteraturupplevelser på så många olika sätt. Anledningen till att 

eleverna inte var så positiva till arbetet kan kanske vara att de blir överösta av 

litteraturupplevelser och tillfällen att använda sagor och litteratur och eleverna var kanske 

därför lite trötta på det, eller så var anledningen en helt annan. 

På skola T har eleverna läsläxor och temaarbete där sagor och barnlitteratur inkluderas för 

det mesta. Ibland är temaarbetet ett rent sagotema, då användning av sagor och barnlitteratur 

genomsyrar temat och de övriga skolämnen integreras. På denna skola var inställningen till 

arbete med sagor och barnlitteratur mest positiv och läslusten bland eleverna var störst. 

Anledningen till detta kan vara att eleverna är vana vid att arbeta både med sagor och 

tematiskt arbetssätt och att det är ett arbetssätt de trivs med.  

På skola M var arbete med sagor och barnlitteratur minst förekommande. Eleverna har tyst 

läsning ur skönlitterära böcker på skoltid och ibland har de sagoteman som inslag i 

undervisningen. Deras inställning till arbete med litteratur och till läsning var trots detta eller 
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kanske på grund av detta mycket positiv. Det kan ju hända att om man inte möter så mycket 

sagor och barnlitteratur i skolarbete i vanliga fall, så är man kanske mer mottaglig när man väl 

får tillfälle att arbeta med det. Detta kan i sin tur göra att lusten att arbeta med litteratur väcks 

och läslust och motivation ökar.  

Anledningen till att resultaten mellan de olika skolorna blev så olika kan givetvis ha många 

olika orsaker och man kan ställa sig frågan: Vilka faktorer påverkar elevernas inställning och 

lust till litteraturarbete och läsning? En annan fråga jag kom att ställa mig var: Finns det något 

samband mellan hur sagor och barnlitteratur används i undervisningen och elevernas 

inställning till detta arbete? Hur stor roll spelar integrationen av olika skolämnen i 

undervisningen i detta sammanhang? Har det någon betydelse om eleverna får vara med och 

påverka innehåll och upplägg i undervisningen? Påverkar lärarens sätt att undervisa elevernas 

inställning till arbetet? Med i beräkningen bör man kanske också ta elevernas dagsform vid 

undersökningstillfället, deras inställning till skolarbete i allmänhet och om elever med 

inlärningssvårigheter ingick i studien. Det är som sagt många olika faktorer som spelar in. 

Min slutsats är att även om eleverna får tillgång till bra litteratur att läsa och får delta i ett 

varierat litteraturarbete, så betyder detta inte automatiskt att eleverna får ökad läslust och en 

mer positiv inställning till att arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan. Jag tror att 

arbetssättet och elevernas möjlighet att påverka undervisningen spelar stor roll. Jag tror också 

att om eleverna får arbeta med sagor och barnlitteratur i teman, där även andra ämnen 

integreras, kan detta ge en känsla av att innehållet i undervisningen ”hänger ihop” och detta 

kan i sin tur göra att arbetet känns mer meningsfullt. En annan slutsats jag har dragit är att 

lärarnas och elevernas uppfattningar om sagoarbete i skolan inte alltid stämmer överens. En 

viktig faktor för att litteraturarbetet ska lyckas i skolan tror jag är en intresserad och 

engagerad lärare som kan motivera och inspirera sina elever. Då tror jag att han eller hon kan 

få med sig många elever ut på nya äventyr! 

*** 

Som vidare forskning i frågan om användning av sagor och barnlitteratur i undervisningen, 

skulle det vara intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas motivation och 

lust att lära i skolämnet svenska och om sagor och annan litteratur kan ha någon betydelse i 

detta sammanhang. Flera olika pedagoger, psykologer och författare beskriver hur man kan 

använda sig av sagor som ett specialpedagogiskt verktyg. Även detta skulle vara intressant att 

fördjupa sig i. Då skulle jag vilja studera om och hur man som verksam lärare kan använda 

sagor som en specialpedagogisk resurs. En tredje infallsvinkel för vidare forskning kan vara 

hur kravet på att elever ska skriva recensioner efter att de har läst sagor och barnlitteratur i 
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skolan påverkar deras läsande och läslust. Kan det vara så att eleverna läser färre böcker för 

att slippa skriva recensioner? Jag vill som blivande lärare att eleverna ska få uppleva lust och 

glädje i litteraturens underbara värld och ställer mig därför frågan: Hur går det med läslusten 

om man ständigt ska analysera och tycka till om det man har läst? Detta skulle också vara 

intressant att undersöka lite närmare.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Brev till informanterna 
Hej!   

Mitt namn är Elisabeth Carlstedt och jag går en lärarutbildning på Växjö universitet som är en 

vidareutbildning för verksamma lärare/förskollärare och fritidspedagoger. Jag har läst på distans i ca 

2,5 år och i november 2005 avslutade jag grundkursen Elevers lärande i svenska och matematik, 40p. 

För närvarande går jag den sista kursen som heter Examensarbete i svenska för grundskolans 

tidigare år, 10p. Efter avslutat examensarbete kommer jag i juni att få ut min lärarexamen för skolans 

tidigare år. Detta innebär att jag under vårterminen 2006 ska skriva en examensuppsats i ämnet 

svenska.  

 

Jag har valt att skriva en uppsats om hur man använder sagor och barnlitteratur i undervisningen på 

tre olika typer av skolor. Jag har valt en traditionell kommunal grundskola, en friskola med tematiskt 

arbetssätt och en Montessoriskola som även den är en friskola.  

 

Mitt syfte är att göra en jämförelse av om och hur sagor och barnlitteratur används i skolarbetet i 

skolår 3, på tre olika skolor med olika pedagogisk inriktning. Jag vill också undersöka lärarnas och 

elevernas uppfattning om detta arbete.  

 
Mina frågeställningar är därför följande: 
 

?  På vilka olika sätt används sagor och barnlitteratur i undervisningen? 
 
?  Vilka förmågor och färdigheter anser lärarna att eleverna i skolår 3 kan utveckla med hjälp av 

sagor och barnlitteratur? 
 
?  Vad anser eleverna i skolår 3 om användandet av sagor och barnlitteratur i undervisningen? 

 
?  Skiljer sig elevernas uppfattning om sagor och barnlitteratur mellan de skolor där sagor och 

barnlitteratur används mycket i undervisningen jämfört med de där sagorna inte har en 
framträdande plats? Om ja, hur? 

 

Detta är det jag vill undersöka och jag hoppas att ni på er skola vill hjälpa mig med mitt arbete genom 

att en lärare i skolår 3 vill delta i en intervju och att eleverna i denne lärares klass vill fylla i en enkät.  

 

Har ni några frågor om intervjun, enkäter eller något annat som rör min undersökning får ni gärna 

kontakta mig. Det går bra att både e-posta och ringa! Om vi inte hörs av så ses vi så som vi har 

avtalat.  

 

Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar Elisabeth Carlstedt 



Bilaga 2: Intervjufrågor till lärarna 
Om sagor och barnlitteratur i undervisningen 
Bakgrund 

1. Hur länge har skolan funnits? 

2. Hur många elever går på skolan? 

3. Hur många lärare arbetar på skolan? 

4. Hur många elever går det i klassen som undersöks? 

5. Hur många lärare arbetar i klassen? 

 

Skolans inriktning/pedagogik/arbetssätt 

1. Har skolan någon särskild pedagogisk inriktning? Vilken? 

2. Hur avspeglar sig denna pedagogiska inriktning på undervisningen och arbetssättet i 

skolämnet svenska? 

3. Finns det något i er pedagogiska grundsyn som är särskilt för eller emot sagor och 

barnlitteratur i skolarbetet? I så fall vad? 

 

Sagor och barnlitteratur i undervisningen 

1. Hur bedrivs svenskundervisningen i skolår 3? Vilka delar ingår?  

2. Använder ni er av sagor och barnlitteratur i undervisningen i skolår 3? Om ja, hur och på 

vilket/vilka sätt? 

3. Varför använder ni er av sagor och barnlitteratur i undervisningen?  

4. Har ni något pågående sagoarbete just nu?  

5. Vad är syftet med att använda sagor och barnlitteratur i undervisningen? 

6. Vilka mål i svenska har ni för elever i skolår 3? 

7. Används sagor och barnlitteratur i särskilda sagoteman som trevliga inslag svensk- 

undervisningen eller kontinuerligt som en naturlig del under hela läsåret? 

8. Vad anser du som lärare att eleverna utvecklar och lär sig i skolämnet svenska genom att 

arbeta med sagor och barnlitteratur på olika sätt? 

9. Anser du att eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter i andra ämnen än skolämnet 

svenska med hjälp av sagor och barnlitteratur? Om ja, vilka ämnen? 

10. Vad anser du som lärare om sagor och barnlitteratur som en metod för inlärning i skolämnet 

svenska? 

11. Vilka fördelar och/nackdelar kan du se med användning av sagor och barnlitteratur i 

undervisningen för elever i skolår 3?



Bilaga 3: Elevenkät, formulär 
Om sagor och barnlitteratur i undervisningen 

   Ja / ofta /    
Nej / 

sällan/ 

   alltid  Ibland  aldrig 

1 Använder ni sagor och barnlitteratur i arbetet i skolan?          

        

2 Brukar ni ha sagoteman i skolan?          

        

3 Om ni brukar ha sagoteman. Tycker du om det arbetet?          

        

4 Läser er lärare sagor och andra böcker högt för klassen i skolan?          

        

5 Tycker du om att lyssna till högläsning?          

        

6 Skriver du egna sagor och berättelser i skolan?          

        

7 Tycker du om att skriva egna sagor och berättelser?          

        

8 Har du läsläxor i form av sagor eller barnlitteratur?          

        

9 Har du läsläxor i en läsebok som är gemensam för hela klassen?          

        

10 Tycker du att det är roligt att läsa?          

        

11 Hur ofta läser du böcker?          

        

12 Tror du att sagoläsning och läsning av barnlitteratur är ett bra sätt          

 att förbättra och utöka dina kunskaper i svenska?       

        

13 Varför tror du att det kan vara bra att arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan?        

               

        

14 Hur skulle du vilja arbeta med sagor och barnlitteratur i skolan?            

               

        

15 Arbetar ni med något särskilt sagoprojekt för tillfället? Om ja, vad tycker du om det?        

               

        

 Jag som har fyllt i denna enkät är en     flicka    pojke i skolår 3. 

                                             Jag vill skicka ett stort tack till dig som tog dig tid att fylla i denna enkät! Bra jobbat!  

                                                                                 Många hälsningar från Elisabeth     



Bilaga 4: Elevenkät, den traditionella skolan 
Om sagor och barnlitteratur i undervisningen 

   Ja / ofta /    
Nej / 

sällan/ 

   alltid  Ibland  aldrig 

1 Använder ni sagor och barnlitteratur i arbetet i skolan?  32 %  68 %   

        

2 Brukar ni ha sagoteman i skolan?  16 %  74 %  10 % 

        

3 Om ni brukar ha sagoteman. Tycker du om det arbetet?  37 %   42 %  21% 

        

4 Läser er lärare sagor och andra böcker högt för klassen i skolan?  79 %  21 %   

        

5 Tycker du om att lyssna till högläsning?  63 %  32 %  5 % 

        

6 Skriver du egna sagor och berättelser i skolan?  47 %  47 %  6% 

        

7 Tycker du om att skriva egna sagor och berättelser?  42 %  47 %  11 % 

        

8 Har du läsläxor i form av sagor eller barnlitteratur?  100 %     

        

9 Har du läsläxor i en läsebok som är gemensam för hela klassen?      100 % 

        

10 Tycker du att det är roligt att läsa?  63 %  32 %  5 % 

        

11 Hur ofta läser du böcker?  89 %  11 %   

        

12 Tror du att sagoläsning och läsning av barnlitteratur är ett bra sätt  74 %  21 %   5 % 

 att förbättra och utöka dina kunskaper i svenska?       

        

 Sammanfattning av frågorna 13-15 har vävts in i texten.       

        



Bilaga 5: Elevenkät, skolan med tematiskt arbetssätt 
Om sagor och barnlitteratur i undervisningen 

   Ja / ofta /    
Nej / 

sällan/ 

   alltid  Ibland  aldrig 

1 Använder ni sagor och barnlitteratur i arbetet i skolan?  100 %     

        

2 Brukar ni ha sagoteman i skolan?  14 %  86 %   

        

3 Om ni brukar ha sagoteman. Tycker du om det arbetet?  86 %  14 %   

        

4 Läser er lärare sagor och andra böcker högt för klassen i skolan?  71 %  29 %   

        

5 Tycker du om att lyssna till högläsning?  86 %  14 %   

        

6 Skriver du egna sagor och berättelser i skolan?  29 %  29 %   42 % 

        

7 Tycker du om att skriva egna sagor och berättelser?  42 %  29 %  29 % 

        

8 Har du läsläxor i form av sagor eller barnlitteratur?  100 %  0 %   

        

9 Har du läsläxor i en läsebok som är gemensam för hela klassen?      100 % 

        

10 Tycker du att det är roligt att läsa?  100 %     

        

11 Hur ofta läser du böcker?  100 %     

        

12 Tror du att sagoläsning och läsning av barnlitteratur är ett bra sätt  100 %     

 att förbättra och utöka dina kunskaper i svenska?       

        

 Sammanfattning av frågorna 13-15 har vävts in i texten.       

        

 



Bilaga 6: Elevenkät, Montessoriskolan 
Om sagor och barnlitteratur i undervisningen 

   Ja / ofta /    
Nej / 

sällan/ 

   alltid  Ibland  aldrig 

1 Använder ni sagor och barnlitteratur i arbetet i skolan?  64 %  36 %   

        

2 Brukar ni ha sagoteman i skolan?    14 %  86 % 

        

3 Om ni brukar ha sagoteman. Tycker du om det arbetet?  29 %    71 % 

        

4 Läser er lärare sagor och andra böcker högt för klassen i skolan?  50 %  43 %  7 % 

        

5 Tycker du om att lyssna till högläsning?  71 %  29 %   

        

6 Skriver du egna sagor och berättelser i skolan?  64 %  14 %  22 % 

        

7 Tycker du om att skriva egna sagor och berättelser?  79 %  7 %  14 % 

        

8 Har du läsläxor i form av sagor eller barnlitteratur?  7 %    93 % 

     
(har inte 
läsläxor)   

9 Har du läsläxor i en läsebok som är gemensam för hela klassen?      100 % 

        

10 Tycker du att det är roligt att läsa?  86 %  14 %   

        

11 Hur ofta läser du böcker?  86 %  14 %   

        

12 Tror du att sagoläsning och läsning av barnlitteratur är ett bra sätt  100 %     

 att förbättra och utöka dina kunskaper i svenska?       

        

 Sammanfattning av frågorna 13-15 har vävts in i texten.       

        



 

Bilaga 7: Elevenkät, sammanlagt resultat 
Om sagor och barnlitteratur i undervisningen 

   Ja / ofta /    
Nej / 

sällan/ 

   alltid  Ibland  aldrig 

1 Använder ni sagor och barnlitteratur i arbetet i skolan?  55 %  45 %   

        

2 Brukar ni ha sagoteman i skolan?  10 %  55 %  35 % 

        

3 Om ni brukar ha sagoteman. Tycker du om det arbetet?  42 %  23 %  35 % 

        

4 Läser er lärare sagor och andra böcker högt för klassen i skolan?  67 %  30 %  3 % 

        

5 Tycker du om att lyssna till högläsning?  69 %  28 %  3 % 

        

6 Skriver du egna sagor och berättelser i skolan?  50 %  32 %  18 % 

        

7 Tycker du om att skriva egna sagor och berättelser?  55 %  30 %  15 % 

        

8 Har du läsläxor i form av sagor eller barnlitteratur?  64 %  3 %  33 % 

        

9 Har du läsläxor i en läsebok som är gemensam för hela klassen?  0 %  0 %  100 % 

        

10 Tycker du att det är roligt att läsa?  74 %  23 %  3 % 

        

11 Hur ofta läser du böcker?  87 %  13 %   

        

12 Tror du att sagoläsning och läsning av barnlitteratur är ett bra sätt  87 %  10 %  3 % 

 att förbättra och utöka dina kunskaper i svenska?       

        

 Sammanfattning av frågorna 13-15 har vävts in i texten.       

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


