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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur flanosagan som berättarform 

kan utveckla barns lärprocesser. Syftet är vidare att försöka förstå om flanosagans unika 

egenskaper kan påverka barns kommunikation och lärande. Frågeställningarna som 

ligger till grund för det här arbetet är: 

*Hur ser förskollärare på vilka kvalitéer flanosagan har som berättarform?  

*Hur ser förskollärare på barns lärande i arbetet med flanosagan? 

* Hur ser förskollärare på barns lärande i arbetet med flanosagan? 

 

Frågeställningarna gjorde att metoden blev intervjuer med öppna frågor för att ta reda 

på förskollärarens syn på vad flanosagor ger för lärande. Intervjuer gjordes på tre 

förskolor på landet med åtta olika lärare. Det fanns inte mycket information och 

forskning om den här unika formen av berättande.  

Resultatet visade att lärarna på förskolan använder sig av flanosagor samt att de såg 

möjligheter i lärandet med hjälp av dem. Respondenterna upplevde att berättandeformen 

innebär ett konkret material som fångar barnen och är flexibelt så det går att använda till 

nästan allt lärande.  Materialet användes mer i arbetet med de yngre barnen, men 

samtidigt sågs möjligheten att med hjälp av datorn kunna göra egna sagor med de lite 

äldre barnen. Nackdelen ansågs vara att det tar tid att bygga upp ett förråd av sagor. 
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1. Inledning 
  
En kollega som satt och klippte ut bilder till en ny flanosaga, frågade om det bara är vi 

som har flanosagor, om det inte är omodernt. Det väckte en tanke hos mig att skriva om 

berättandet och inrikta mig på användandet av flanosagor. Om det är omodernt eller 

kommer igen. Det finns flera sidor på nätet där man både kan skicka efter färdiga 

flanosagor och även en del där det går att skriva ut bilder och göra egna. När jag gick 

utbildningen till barnskötare i början på 80-talet ritade jag av många flanosagor på 

förskolor där jag var på praktik och fick på så vis en rejäl samling till den dag jag själv 

började arbeta på förskolan. De studenter som jag har kommit i kontakt med på 

förskollärarprogrammet har inte frågat om flanosagor. Är det okunskap, är de inte 

intresserade av den här sortens berättande, eller har det kommit andra former av 

berättande som tagit över? Nu finns sagopåsar, magnettavlor, datorer, surfplattor och 

smartboard. Finns flanosagorna kvar fast vi inte hör talas om dem på samma vis? Är det 

bara på min avdelning och förskola som vi upplever att användandet har minskat eller är 

det även så på andra förskolor i närheten?  

 

I min lokaltidning Barometern OT berättade en skribent om gamla ting och tog då upp 

flanosagorna tillsammans med bokmärken, tidningen Starlet, och Lp-skivan. Denna 

skribent har en utställning på Kalmar länsmuseum med sin artikelserie där hon tar upp 

gamla ord och ting som hon anser att dagens barn inte vet vad det är. När det gäller 

flanosagor stämmer det inte på förskolan där jag jobbar. Eftersom vi använder oss av 

flanosagor innebär det att de barn som finns på min förskola känner till flanosagor och 

gärna berättar för varandra med hjälp av dem.  

 

För att få mer information kring den här berättarformen kontaktade jag en entusiastisk 

förespråkare för flanosagor som anser att det finns många fördelar med flanosagorna. 

Man kan vända sig till en hel barngrupp samtidigt, den är billigt och framför allt är den 

konkret och visuell. Flanosagan skapar en naturlig dialog med barnen och alla barnen 

blir delaktiga. Barnen kan själva hålla i figurerna och hjälpa till att sätta upp dem på 

tavlan. Det är ett språk- och begreppsutvecklande material. Förutom att berätta sagor 

kan man även rimma, öva ordförståelse, sjunga till bilderna, öva färg och form, 

bokstäver, siffror med mera. Smartboard och ipad kommer mer och mer på förskolan 
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och flanosagorna kanske blir ett bra komplement till datorn. Materialet är konkret och 

man kan använda sina sinnen med en härlig känsla då man kan ta på bilderna och flytta 

runt dem. Hon upplever ett uppsving när det gäller flanomaterialet. Kanske beror det på 

att det erbjuds ett bredare sortiment. 

 

Efter att ha arbetat som barnskötare i över 25 år vill jag utvecklas och få mer 

pedagogisk kunskap, för att kunna vidareutveckla mitt arbete på förskolan. Kunskap ger 

större möjligheter att kunna se hur jag tillsammans med barnen ska hitta nya vägar att 

nå de mål vi har inom förskolan. Efter som sagor och berättande alltid legat mig varmt 

om hjärtat valde jag den vinklingen på examensarbetet. Med hjälp av sagor och 

berättande upplever jag att man kan nå de flesta barn. Genom fantasin kan de 

tillsammans bearbeta och uppleva sin omvärld och på så vis lättare förstå den. Med 

olika sagor kan barnen få hjälp att förstå begrepp och tillägna sig kunskap. Ju mer 

kunskap jag har i hur jag påverkar barnen med berättandet desto mer kan jag styra 

lärandet, men även låta barnen själva styra över sitt eget lärande. 

Även om nya tekniker är relevanta när barnen utforskar processer kan jag se en 

problematik i att gamla berättarformer försvinner. Flanosagan är en berättarform som 

skulle kunna hamna i periferin. Mitt syfte att lyfta flanosagan specifikt handlar om att 

den här formen har en unik kvalité och speciella egenskaper som träning av social 

relation, hur man använder det fysiska rummet, taktil upplevelse och socialt samspel. 

 

Med det här arbetet vill jag få en djupare förståelse för hur lärarna i förskolan ser på 

arbetet med flanosagor. Vilket lärande som de upplever i den här typen av berättande? 

Vad bidrar det med i barnens lärande? Vad händer med utvecklingen av det sociala 

samspelet om det traditionella sättet att berätta flanosagor försvinner? 
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2. Bakgrund 
 

 

Vi lever i en föränderlig värld. Resurserna som finns förändras och nya möjligheter 

finns tillgängliga. Det innebär att lärmiljöerna ändrats och utifrån det blir lärandet 

annorlunda. Interaktionen ser olika ut och vad innebär det i lärandet? De flesta barn har 

nu tillgång till de digitala medierna och redan som små har de stor kunskap och vana att 

använda sig av dem. Nya tekniker och redskap blir tillgängliga och med barns intresse 

och nyfikenhet skapar de nya möjligheter vilket innebär nya förutsättningar (Selander & 

Kress 2010).   

 

På förskolan finns läroplanen som styrdokument och där tar man upp vikten av 

berättandet, att kunna lyssna, reflektera och se saker i olika perspektiv. Där tar man upp 

att förskolan ska grundlägga de värden som samhället står för, så att barnen aktivt ska 

kunna delta i samhällets utveckling. Samtidigt som förskolan ska vara trygg så ska den 

utmanande, lockande, inspirerande till att söka kunskap och även ge tid till reflektion 

för att förstå sitt lärande. Berättandet i förskolan kan hjälpa att nå mål som till exempel,   

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö 98 2010 s8). 

 

Hur vi lär? är något som är väldigt individuellt. I och med de nya medierna bildas en ny 

kultur. Påverkas barnen av den nya kulturen, eller är de medskapare av den?  Lärandet 

påverkas av många faktorer som miljön, pedagogerna, vilka redskap som används, samt 

av vilka barn som är närvarande. Trots att det är olika faktorer som påverkar är det i 

grunden pedagogen som styr lärandet genom att skapa miljön, se till vilket material som 

finns tillgängligt och skapa möten. Vad är det då som styr pedagogens val? 

 

Digital teknik har bidragit med nya möjligheter. Nu kan man använda dator, surfplatta 

och smartboard i förskolan. Berättandet har fått ett bredare utbud. Har vi minskat vissa 

sätt att berätta i och med användandet av nya tekniker eller använder vi alla samtidigt.  

Vi kan konstatera att nya tekniker och redskap är en förutsättning för barns lärande  

På datorn är det en bild och en skärm som man styr över. Det borde ge olika upplevelser 

(Klerfelt 2002). Försvinner dialogen mellan barnen eller fungerar det likadant?  
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Det finns sagor inlästa på skivor och band och de fungerar som böcker. En del har bilder 

till och andra inte. På video och dvd finns sagor inlästa men där förstärks de även 

genom bilder. De nya medierna medför att vi kan förmedla sagor, bilder och idéer kring 

berättande snabbare och till alla samtidigt. Alla har samma möjlighet att kunna använda 

samma material.  

 

Men det traditionella sagoberättandet finns kvar som en betydelsefull form i förskolan.  

(Klerfelt 2002). Bland annat Carina Fast (2001) har skrivit om hur viktigt det är för 

språkutvecklingen med berättande. Genom att lyssna på en saga kliver vi in i en annan 

värld, där allt kan hända. När man lyssnar på en saga hör man hur språket låter och är 

uppbyggt. Dialogen mellan barnen medan man läser eller efter sagan är viktig och ger 

barnen möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och få dela med sig av sina 

upplevelser. De får en möjlighet att bearbeta olika känslor tillsammans med andra (Fast, 

2001). 

 

Sagor har funnits länge och berättas för både små och stora. Det var ett sätt att föra 

traditioner vidare och att underhålla varandra. Harriette Söderblom (2009) skriver i 

boken ”Börja berätta” om hur sagor i alla tider försökt berätta eller förklara varför 

något ser ut som det gör eller varför någon beter sig på ett speciellt sätt. Sagor har olika 

budskap, sagor vill underhålla, varna, lära ut eller ge hopp (Auraldsson m fl, 2009). 

Vuxna berättade för barn för att de skulle lära och förstå verkligheten. Genom 

personerna i sagan kan många förstå sin egen tanke eller reaktion. De kan reflektera 

genom att lyssna på innehållet och sen koppla till egna erfarenheter och upplevelser. 

Tillsammans kan alla diskutera händelserna i sagan. Vad hände?  Varför? Skulle du 

gjort likadant? Var det rätt eller fel?  Vill man förstärka sagan kan man använda rösten 

med tonfall och läge som förr, men man behöver inte kunna sagan utantill.  Förmågan 

att använda sin röst på olika sätt ger berättelsen liv (Granberg, 1996).  

 

Genom berättelser kliver man in i en fantasivärld. De gamla sagorna tar upp traditioner, 

dagliga problem och känslor.  Många av världens stora lärare har använt berättelser som 

en pedagogisk metod. När man verkligen lyssnar på en saga skärps sinnena (Fast, 2006) 

. 
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En berättarform som funnits länge är flanosagor. Flanosagor är ett sätt att berätta där 

man läser sagan och samtidigt sätter upp bilderna med ett sandpappersliknande material 

på en flanotavla som är en tavla täckt med filt där då bilderna fastnar.  Flanosagor 

främjar språkutvecklingen och går att använda på många olika sätt. Genom att den är så 

formbar kan man använda den till det som man arbetar med på förskolan. Den speciella 

känslan i att plocka med bilderna och dess möjligheter gör att det är ett material som 

många minns från sin förskoletid. Oftast finns texten nedskriven för att möjligheten ska 

finnas att läsa innantill, men med bilderna som stöd kan man berätta fritt. Det ger en 

möjlighet att ha ögonkontakt med barnen samtidigt som sagan berättas. På många vis 

liknar det gamla sagoberättandet fast man nu har stöd av bilder. Barnen kan själva 

berätta utifrån bilderna och på så vis tränar de minnet, språket och stärker självkänslan. 

De behöver inte kunna läsa utan kan med bildernas stöd berätta för varandra.  

 

Ann Granberg (1996) är en av de få som skrivit något om flanosagor. Hon anser att små 

barn har ett konkret sätt att tänka och de har inte hunnit utveckla sin verbala förmåga 

vilket gör att de behöver bilder att hänga upp orden på. 

 

I berättarformen flanosagor sker ett socialt samspel. När man kommunicerar med 

varandra finns det en sändare och en mottagare. Genom att man berättar och samtidigt 

har ögonkontakt med barnen kan man anpassa berättandet efter den barngrupp man 

berättar för. Det ges även en möjlighet att förklara händelser i berättandet och utveckla 

eller ta bort utifrån barnens intresse och ålder (Granberg, 1996).   

 

När man läser flanosagor tillsammans med barnen upplever de sagan med olika sinnen. 

Förutom hörselsinnet berörs känselsinnet, den taktila perceptionen, när man berättar 

flanosagor. Det taktila sinnet hör till de yttre sinnena och kräver fysisk kontakt. Vi 

upplever sagan med känseln genom att ta på bilderna och på så vis känna de olika 

materialen som flanell, papper och plast. Genom att ta bilderna och sätta upp dem på 

tavlan och sen plocka ner dem i lådan eller påsen finns flera möjligheter till upplevelser 

genom beröring. Hur känns tavlan, bilden, påsen eller kompisens hand som gav mig en 

bild? Vill man kan man bara lägga bilderna på ett bord, en filt eller ute i gräset. De 

flesta flanosagor är numera laminerade vilket gör att de inte är så ömtåliga. Samtidigt 

finns det vanliga flanomaterialet kvar på baksidan.  Även små barn kan plocka med 

bilderna och berätta sagan för varandra eller sig själva. 
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Materialet är konkret. Barnen kan vara med och hjälpa till att berätta sagan. De kan 

träna begrepp genom att sätta upp till exempel katten på bordet eller trollet under bron. 

De kan plocka ner den blå bilen eller den stora bocken. De kan träna siffror med sagan  

”Killingen som kunde räkna till tio” av Alf Prøysen som ger matematiska begrepp. Det 

går att göra flanosagor av nästan alla sagor eller berättelser.  

 

I olika bloggar skrivna av förskollärare på Internet berättar pedagoger om hur de jobbat 

med flanosagor. Där har även många nämnt att de på förskolor hittat gamla flanosagor 

som är berättelser från bibeln, vilket visar att kyrkan använt sig av flanosagor för att 

förtydliga sitt budskap. Däremot verkar ingen riktigt veta hur gammal konsten att 

berätta med hjälp av flanobilder är.  

 

Enligt mitt sätt att se finns det på förskolan nu inget material eller verktyg som ger så 

många olika läranden vid samma aktivitet. Samtidigt som man ska följa med i 

utvecklingen av nya medier, upplever jag en risk i att berättandet med flanosagor 

påverkas av de nya medierna. 

 Jag upplever att en del av det konkreta samspelet försvinner när man använder 

datorn eller surfplattan istället för flano för att berätta en saga.  

 En skärm är kanske inte lika synlig för alla som en flanotavla eller figurer på ett 

bord eller mitt i samlingen.  

 Kan man få samma dialog runt en saga som man ser på en skärm? 

 Barnen kan känna på bilderna, uppleva känslan av olika material som flanell, 

papper och plast, samspela genom att sätta upp och plocka ner bilderna när man 

använder en flanosaga.  

 Man kan sitta ute eller inne och vara många eller sitta själv med en flanosaga. 

Datorer är känsligare och många barn kan inte titta samtidigt.  

 En dator kan lagra mycket mer material än man kan ha som flanosagor. 

Därigenom kan man erbjuda ett större utbud av sagor.  
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3. Syfte/Frågeställningar 

Syftet med studien är att se hur lärarna ser på flanosagor och hur de använder sig av 

dem. Syftet är vidare att försöka förstå om flanosagans egenskaper kan påverka barns 

lärande.  

 

1. Hur använder förskollärare flanosagor på förskolan? 

2. Hur ser förskollärare på vilka kvalitéer flanosagan har som berättarform? 

3. Hur ser förskollärare på barns lärande i arbetet med flanosagan? 
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4. Tidigare forskning 
 

4.1. Inledning  
 

Om just flanosagor finns det ingen tidigare forskning vilket gjort att jag valt forskning 

kring sagor och samspel. 

 

4.2 Sagoberättande 

Maria Ehrenberg (2003) tar upp i sin avhandling ”Sagans förvandlingar” att pedagoger 

ofta väljer olika sätt att berätta en saga på.  Barnen kan vilja att läraren ska berätta en 

saga. Vad menas egentligen med det? Vad är en saga? Hur gör man när man berättar? 

Många anser att sagor är något som man hittar på. Det är något overkligt. Säger någon 

”det låter som en saga” betyder det att det är något som inte finns i verkligheten. De 

flesta skiljer på konstsagor och folksagor. Konstsagor har en författare skrivit medan 

folksagan har berättats från mun till mun och på så vis kanske förändrats till viss del 

under åren. Många folksagor är nu nedtecknade i någon sagosamling. För att man skulle 

komma ihåg sagorna använde man olika sorts minnesteknik som att använda sig av 

tretal och upprepningar. För att fånga lyssnaren är även spänning en viktig del. Sagor 

kan förändras med tiden. En muntlig saga kan skrivas ned och sen kan den bli muntligt 

berättad igen och slutligen skrivas ned igen i en annan version (Ehrenberg, 2003)  

 

 
4.3 Sagor och socialt samspel 
 

Berättandet är viktigt för samhällets uppbyggnad, det påverkar och lär ut traditioner och 

hur vi beter oss i samhället. Nästan alla sagor hämtar sitt innehåll från olika traditioner. 

I och med att den sociala och kulturella kontexten förändras så ändras kulturen och 

moralen i sagan (Ehrenberg, 2003). Vi lär oss berättandet samtidigt som vi lär oss att 

prata skriver Jostein Gripsrud (2002) som är professor i mediavetenskap vid 

universitetet i Bergen. I samspelet och mötet med andra sker berättande naturligt. 

Omedvetet blir det ett lärande som alla får utan att man reflekterar över det. För länge 

sedan var det två olika sorters berättande som skedde. Det ena var bonden som berättade 

berättelser för att föra traditioner vidare och det andra var resande som till exempel 
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sjömän som berättade om andra länder och deras seder och bruk. Det var i samspelet 

som uppstod vid berättandet som mycket lärande skedde (Gripsrud, 2002) 

Den gemenskap som individen ingår i är en grund för att lärandet ska ske. Det är i 

interaktionen mellan individerna som den största delen av lärandet sker (Dysthe 2003).   

 Barn lär sig både språk och tränar den narrativa förmågan genom att samtala med 

varandra. För att kunna berätta en saga måste man kunna leva sig in i andras situation 

och på så vis tränar man förståelsen för andra människor. Sagor främjar på så vis den 

emotionella utvecklingen (Säljö & Linderoth, 2002). 

 

4.4 Sagoberättande med hjälp av nya medier 
 

En muntlig saga är en symbios mellan berättare och åhörare. När sagan är berättad är 

den här versionen borta. Om man vill ha kvar samma version får man spela in den med 

video och även då är den svår att fånga. Olika personer sitter på olika platser i rummet 

och ser och upplever sagan på olika sätt. Filmaren sitter på ett ställe och ser genom sina 

ögon berättelsen. En muntlig berättelse blir på så vis alltid flyktig, den finns bara vid ett 

tillfälle (Ehrenberg, 2003). En saga är en form av berättelse och Gripsrud (2002) anser 

att det är en tankeform som går att framställa med vilket material som helst. Det innebär 

att vi kan berätta med olika hjälpmedel som bilder, text, digitala medier, drama och 

material som man finner användbart. En berättelse är inte bara en text utan även en 

handling. Någon berättar för en annan person och då kallas det narration. I tv och på 

data är det en röst även om man inte ser personen utan bara handlingen. I de flesta fall 

finns berättaren någonstans i bakgrunden, och även om man inte ser en person upplever 

man att sagan berättas av någon. Händelsen ses ur en persons perspektiv (Gripsrud, 

2002).  

 

 
 
4.5 Berättandet och datorn 
 

Anna Klerfelt, som är doktorand vid institutionen för pedagogik och didaktik på 

Göteborgs universitet, har skrivit en avhandling om hur barn skapar med hjälp av datorn 

i samspel med pedagoger och kamrater i den pedagogiska verksamheten.  I ett kapitel i 

Säljö och Linderoths bok ”utmaningar och e-frestelser it och skolans lärkultur” berättar 

hon om barn som berättar sagor med hjälp av datorn. Hon anser att i och med att vi har 
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fått tillgång till fler verktyg har berättelserna blivit rikare på uttryck. De flesta barn idag 

har tillgång till en dator och den är ett självklart verktyg för dagens unga medan den 

äldre generationen inte har samma synsätt. Däremot skiljer sig barns användande av 

datorn på förskolan och i hemmet. Hemma har de flesta tillgång till och använder spel 

och underhållning på nätet, medan man på förskolan riktar in sig på lärandet genom att 

förse datorerna med olika pedagogiska program. På förskolan är förskollärarna 

medvetna om att det är tillgången av olika program som styr vad barnen använder 

datorn till, medan man enligt Klerfelt i hemmen låter barnen själva söka program och 

använda datorn på olika sätt.  Även om barnen använder olika ritprogram för att rita en 

saga blir det annorlunda mot att använda vanligt papper och penna. Pappret ligger på 

bordet medan skärmen är upprätt, när jag använder pennan kommer sträcken direkt vid 

pennan medan den kommer på skärmen då jag använder musen. Den multimediala 

funktionen hos datorn har ändrat strukturen på sagoberättandet. I en sagobok visar 

bilden något som texten berättar medan den dataproducerade sagan blir en berättelse 

kring bilden, och texten förtydligar det som visas på bilden. På så vis skapas nya sagor 

(Säljö & Linderoth, 2002).  
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5. Teoriavsnitt 
 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

I det här arbetet används Olga Dysthe och Roger Säljös teorier utifrån deras tankar om 

sociokulturellt perspektiv på lärande och skapande för att tolka och se forskningens 

resultat.  Även Staffan Selander och Gunther Kress (2010) teorier om multimodalitet är 

betydelsefulla i synen på det här arbetet.  De anser att det är viktigt att förstå samspelet 

mellan olika individer. Syftet tar upp hur barns lärprocesser utvecklas och hur 

flanosagans unika egenskaper kan påverka barns kommunikation och lärande vilket 

gjort att deras teorier kan styrka arbetet.   Dysthe (2003) anser att vi nu står inför en 

utmaning där vi ska hitta en balans mellan lärandet, individen och gruppen. Skolan är en 

kollektiv mötesplats som ska skapa en tolerant kultur som värdesätter olikheter. Det 

som binder samman gemensamma och egna erfarenheter är olika sätta att kommunicera. 

 

 

5.2 Socialt samspel 

Vi lär oss hur vi ska agera utifrån hur de som finns omkring oss uppmuntrar och ger oss 

tillåtelse.  De tolkningar och tankemönster som omgivningen ger, gör en ram för vad vi 

lär oss. Språket och kommunikationen är länken mellan omgivningen och barnet (Säljö, 

2010). Den gemenskap som barnet ingår i är grunden för lärandet. Mead, Vygotskij och 

Dewey som är tre av de ledande inlärningsteoretikerna som bygger sina uppfattningar 

på att den sociala gruppen är grunden för lärandet. På förskolan tittar vi mest på 

situationer som har lärande som mål. Vilket innebär att vi försöker se på lärandet som 

sker i gruppen och om gruppen fungerar som läroredskap. Språket är en social handling 

och tillsammans med kommunikationen ger den mentala processer och sociala 

läroaktiviteter (Dysthe 2003). 
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5.3 Teknikens utveckling 
 

 

Säljö har tittat på förändringarna i sättet vi hämtar vår information och om det har någon 

betydelse för hur vi lär. Den tekniska och sociala utvecklingen under förra århundradet 

har ändrat både på vilket sätt vi lär och vad vi lär oss. Tekniken har utvecklats och inom 

de flesta yrken är kunskapen att arbeta utifrån datorer ett måste. Mycket information och 

brev mailas och tidigare gick man till banken och gjorde sina bankärenden, nu sköter de 

flesta det på nätet (Säljö, 2002).  Nu när individualismen är på frammarsch är skolan en 

plats där alla möts. Skolan ska vara en plats där alla ska få vara sig själva, samtidigt som 

man ska ingå i en gemenskap (Dysthe, 2003). 

 

 

5.4 Kulturen och lärandet 

 

Hur mycket vi lär oss och vad vi lär oss, men även sättet vi lär oss på, förändras utifrån 

de kulturella förutsättningar vi har (Säljö, 2010). I vår kultur är lärandet en viktig del. 

Lärandet ger en en social utveckling med en välutbildad befolkning. Skola och förskola 

är viktiga ur lärandesynpunkt, men vi lär även i många andra miljöer som till exempel 

vid måltider, samvaro vid tv och fritidsaktiviteter. Lärandet sker genom interaktion 

mellan personer i möten mellan olika människor. Tidigare memorerade vi långa 

textstycken. Nu lär vi oss istället att utnyttja olika resurser vilket innebär att det skett 

stora förändringar i lärprocessen (Säljö, 2010). I ett sociokulturellt perspektiv diskuteras 

det kring att undervisa och lära i en kontext och inte genom individuella processer. 

Dysthe (2003) tar upp hur hon ser att ordet social har två olika betydelser. En betydelse 

där hon menar att social betyder att vi är en gemenskap och kultur, och en annan där 

hon tar upp att uttrycket ”att vara social” innebär att ha olika relationer till andra 

personer. I det samhälle vi lever i är det sociala perspektivet av stor vikt. Mycket 

lärande sker i interaktion med andra människor. Det handlar inte så mycket om att lära 

ut, utan mer om lärandet, som sker ständigt och på många olika sätt (Dysthe, 2003). 
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5.5 Multimodalitet 
  

Staffan Selander och Gunther Kress (2010) diskuterar kring multimodalitet i sin bok 

”Design för lärande – ett multimodalt perspektiv”. Där tar de upp de olika resurser vi 

använder för att tolka och ge lärandet en mening. De beskriver multimodalitet som en 

kommunikation där man använder olika medier. De anser inte att det är ett nytt sätt 

eftersom om man exempelvis tittar i kyrkan använder prästen verbala ord när han talar 

men samtidigt är kyrkan inredd med många bilder och andra utsmyckningar som 

förstärker hans ord. Det innebär att i kyrkan används det fysiska rummet, verbala ord 

och bilder, vilket visar att multimodalitet inte är något nytt utan det är innebörden och 

medvetenheten om vad multimodalitet ger, som är nytt. Det är inte de olika objekten i 

sig själva utan mer hur vi använder dem i det sociala samspelet och hur de har skapats 

eller skapar nya användningsområden. De anser att det som konstruerats har en 

meningspotential, vilket innebär att den är tänkt att användas på ett visst sätt. Men 

samtidigt bär många saker på latenta möjligheter som blir möjliga med hjälp av nya 

tekniker och redskap (Selander & Kress, 2010). 

 

 

 

 

6. Metod 
 

 

6.1 Val av metod 
 

I arbetet har jag valt att utgå från en kvalitativ metod. En kvantitativ forskning innebär 

att man mäter resultatet eller olika företeelser samtidigt som man är objektiv, medan 

man i den kvalitativa forskningen mer går på kvalitén och har ett tolkande synsätt. 

Validitet innebär att man mäter det man säger att man ska mäta och reliabilitet är 

noggrannheten i mätningen.  När det gäller en kvalitativ metod mäter man inte något 

eftersom man går mer på kvaliteten. Samtidigt kan man fundera kring trovärdheten i 

undersökningen. Om man gör samma undersökning efter en vecka med samma personer 

eller en annan person gör samma undersökning och får samma svar så är reliabiteten bra 
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(Bryman, 2008). Eftersom jag höll mig till ämnet och lyssnade noga på respondenterna 

anser jag att validiteten är bra. Det jag kan uppleva ifrån inspelningarna av intervjuerna 

visar att respondenterna inte har blivit styrda av mina frågor. 

Jag valde intervjuer för att få mer djup i svaren med tanke på att jag vill ha en kvalitativ 

undersökning och inte en kvantitativ.  För att kunna gå in djupare på mina frågor och 

tankar intervjuades endast åtta personer. De arbetar på tre olika förskolor och har jobbat 

mellan tre och trettifem år inom förskolan. Förskolorna valdes utifrån var de låg och att 

de inte samarbetade med varandra. Respondenterna valdes utifrån att de ville delta och 

att de jobbade med olika åldrar. Jag frågade om någon från avdelningen var intresserad 

av att vara med och de ställde gärna upp. De på avdelningen bestämde själva vilka som 

var med.  

 

 6.2 Urval 
 

Inom kvalitativ forskning använder man sig oftast av målstyrda urval (purposive 

sampling). Det innebär att man väljer arbetsplatser, avdelning och personer som ingår i 

studien utifrån de frågor som studien bygger på (Bryman 2008). För att se och få en 

förståelse för hur lärarna på förskolan ser på och använder sig av flanosagor gick jag ut 

på förskolan och intervjuade lärarna. Det är genom deras svar och syn på arbetet som 

jag har möjlighet att kunna se hur tankar kring arbetet med flanosagor är, vad det ger 

och om det har förändrats. För att få en bredd på tankarna utgick jag ifrån tre olika 

förskolor och intervjuade fyra lärare på en förskola och två på de andra förskolorna. Jag 

informerade först om mitt examensarbete och att jag ville intervjua några om 

flanosagor. Jag bad om att få prata med någon som arbetade med små barn och någon 

som arbetade med stora. Det var de själva på förskolan som bestämde vilka som 

intervjuades.  Åldern på läraren har inte så stor betydelse utan jag noterade istället hur 

länge de arbetat för att kunna se om synen på flanosagor förändrats och om det beror på 

hur länge man arbetat. Intervjuerna tog ungefär 15 min. Om jag intervjuat fler hade jag 

troligen fått liknande svar, vilket gjorde att jag nöjde mig med det antal intervjuer jag 

gjort. För att inte påverka resultatet diskuterade jag inte flanosagor med de som 

intervjuades förrän under intervjun. Jag var noga med att inte berätta om min åsikt utan 

lyssna på respondenten och ställa följdfrågor utifrån svaren som respondenten gav. inte 

påverka resultatet diskuterade jag inte flanosagor med de som intervjuades förrän under 
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ga med att inte berätta om min åsikt utan lyssna på respondenten och ställa följdfrågor 

utifrån svaren som respondenten gav.  

 

För att se om det var olika från förskola till förskola utgick jag från tre olika. De 

förskolor jag valt ligger på landet i mindre samhällen men har flera avdelningar. Den 

minsta har två förskoleavdelningar och den största har fem avdelningar. Det är bara 

kvinnor som arbetar på alla tre förskolorna vilket endast ger svar i kvinnligt perspektiv. 

Anledningen att jag valde de här förskolorna var att de ej samarbetade med varandra, 

men har ungefär liknande upptagningsområde i mindre samhällen med ungefär lika stor 

folkmängd och en grundskola. Tanken var att se på arbetet med flanosagor ur lärarnas 

perspektiv och inte beroende på vilka barn som går på förskolan. 

 

6.3 Datainsamling 
 

Genom litteratur på biblioteket, samtal med en upphovsman till en hemsida om 

flanosagor och även besök på Kalmar länsmuseum har jag hittat information och 

tidigare forskning om flanosagor. Den sociokulturella synen utifrån Säljö och Dysthe 

och Selander& Krass multimodala perspektiv är den teori som har använts att tolka 

resultatet med.  

Intervjuerna gjordes ute på förskolorna med en och en för att inte påverkas av andras 

tankar och svar. Jag spelade in alla intervjuer med mobiltelefonen. Det tog mellan 5 och 

15 minuter att genomföra varje intervju. Frågorna finns i intervjuguiden i bilagan.  

Alla intervjuer har spelats in och sedan transkriberats. För att få en tydligare syn på 

lärarnas tankar kring arbetet med flanosagor ställdes öppna frågor. Öppna frågor har 

fördelen att respondenterna kan använda egna ord, de kan ge oväntade vinklingar på 

ämnet och deras svar blir ej styrda av intervjuaren.  Nackdelen med öppna frågor är att 

intervjuerna kan ta längre tid och även transkriberingen tar tid och kräver noggrannhet. 

Frågorna var semistrukturerade, vilket innebär att de kunde tas i lite olika ordningsföljd 

beroende på respondentens svar, samt att uppföljningsfrågor lades till vid behov 

(Bryman, 2008). Under intervjuerna var jag noga med att lyssna på respondenterna och 

inte visa min uppfattning utan spinna vidare på deras svar.  

 

En fördel med att spela in är att det vid bearbetningen av intervjuerna finns möjlighet att 

höra likheter och skillnader i de olika samtalen. Hade jag endast skrivit ned svaren 
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kunde jag lätt missat svar som just då verkade oväsentliga men som senare skulle kunna 

visa något viktigt. Vid transkriberingen var jag noga med att skriva ner även pauser och 

ljud som inte är ord, som till exempel mm och öhh. De är viktigt att de kommer med för 

att visa när respondenten tänker eller om tystnad uppstår av någon anledning, anser 

Bryman (2008).   

 

 Jag spelade in med hjälp av min mobiltelefon och lyssnade sedan några ord i sänder 

och skrev ner på min egen dator. Min dator har inlogg som endast jag känner till och 

använder. Efter att intervjuerna försetts med fingerade namn, samt skrivits ut, lades de i 

tre högar så jag såg vilken förskola de kom ifrån. Därefter tog jag ett ämne i sänder och 

tittade på vad alla hade sagt om det och skrev ner resultatet i en ordning där jag tog en 

förskola i taget. Alla ämnen togs upp på samma vis och förskolorna togs i samma 

ordning hela tiden. 

 

 

 

6.4 Etiska överväganden 
 

Det är viktigt att man tar hänsyn till forskningsetiska principer i en forskningsprocess. 

De forskningsetiska principerna som jag har följt är: 

 Informationskravet. Jag började alla intervjuerna med att beskriva syftet med 

forskningen, att det skulle läggas ut på Diva (bibliotekets elektroniska 

publiceringssystem) och att det endast var jag som skulle höra och ta del av det 

som de sa under intervjun. Endast fingerade namn på personer eller förskolor 

finns med i arbetet och det som spelades in ska efter arbetets färdigställande 

raderas ut. Alla var med helt frivilligt och godkände villkoren. De kunde när de 

ville säga att de inte ville vara med.  

 Samtyckeskravet: Alla respondenterna gick muntligt med på att delta. 

 Konfidentialitetskravet. De förskolor som är med i undersökningen nämns inte 

med namn eller var de ligger. Alla respondenter har fått fingerade namn. Det är 

endast jag som har tillgång till intervjuerna. 

 Nyttjandekravet. Respondenterna blev informerade om att intervjuerna endast 

skulle användas till det här arbetet (Bryman, 2008). 
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6.5 Bearbetning av intervjumaterial 
 

 

När jag analyserade tittade jag på en fråga i sänder. Vilka likheter och vilka skillnader 

fanns det. Jag tittade även efter anledningen eller vad som kan ha påverkat 

respondenten. Stämmer det med litteraturen jag läst? Går det att koppla eller hur kan jag 

koppla det till de valda teorierna. När jag studerat varje fråga gick jag över till helheten 

och jämförde jag likheter och skillnader på varje förskola och även utifrån de olika 

åldersgrupperna. 

 
 
6.6 Forskarens roll 
 

Forskarens roll är att utgå från problemformuleringen. Då min problemformulering 

handlade om lärarens syn på flanosagor var min roll att ta reda på hur de såg på och 

upplevde arbetet med flanosagor. Eftersom jag arbetar inom förskolan var det viktigt att 

vara objektiv och inte låta min syn påverka respondenterna.  

 

 6.7 Metodkritik 
 

Den här studien är gjord på tre förskolor med åtta personer och om den görs på tre andra 

förskolor i ett annat område i Sverige kan den ge helt andra resultat. Det som den visar 

gäller just de här förskolorna och de lärare som just nu arbetar på de här förskolorna. En 

kvalitativ undersökning visar endast en liten grupp lärares tankar.  Hur frågorna ställs är 

av stor vikt, vilket innebär att jag var noga med att inte vinkla frågorna för att få de svar 

jag ville ha. Valet att intervjua respondenter som arbetade med olika åldrar gjorde att 

jag tydligt kunde se användandet av flanosagor i olika åldersgrupper. Det visade sig att 

användandet skiljer sig beroende på vilken åldersgrupp man arbetar med. Det positiva 

med metoden jag valt är att respondenterna har varit fria att säga vad de själva anser 

utan några förtryckta val. De kunde svara efter sitt eget arbetssätt och erfarenhet.  

 

 

 
 
7. Resultat 
 



  

 

18 

 

7.1 Inledning 
 

Förskolorna ligger i samma kommun men samarbetar inte med varandra. De ligger på 

landet i mindre samhällen. Alla som intervjuats är kvinnor och har arbetat på flera 

förskolor. De har arbetat mellan tre och trettifem år. Sin erfarenhet av flanosagor har de 

genom att de jobbat på flera förskolor, även om flera nu jobbat längre på den förskolan 

de nu är. Alla namn är fingerade. Förskolorna nämns som förskola A, B och C för att 

skilja dem åt. 

 

 

 
 
 
7.2 Användandet av flanosagor i barngruppen 
 

På alla förskolorna använder man sig av flanosagor. På förskolorna A använder de sig 

av flanosagor för alla barn, medan de på förskola B och C använder dem tillsammans 

med de små barnen som är mellan ett och tre år.  

På förskola A använder sig alla av flanosagor dagligen eller flera dagar i veckan. 

”Eftersom vi har så stora grupper är det ett mycket bra material” säger Sara som jobbar 

med fyra till fem-åringar. Det är mer överskådligt än en bok. Men hon hade tidigare 

varit på en förskola där det inte fanns någon flanotavla. De använde mycket sagopåsar 

istället.  Det är en påse med olika föremål som representera figurerna i berättelsen. Som 

exempel tre bockar och ett troll till ”sagan om bockarna Bruse”. 

 

Karin: 

”Det är egentligen inget fel på flanosagorna men jag använder dem inte på grund av 

kvalitén både på sagorna och underlaget som man fäster dem på. För den skull är det 

inget fel på själva flanosagorna men materialet runtomkring”   

Både Karin och Stina som arbetar på förskola B anser att de flanosagor de har på 

förskolan är gamla och slitna. Det gör att det känns som gammalt material men 

egentligen är det inget fel på dem. Karin har inte använt sig av flanosagor med den 

barngrupp hon har haft tidigare eftersom hon varit i en femårsgrupp och hon anser att 

flano passar mer för de små men eftersom hon nu börjar i en ettårsgrupp kommer hon 

kanske börja använda dem igen. Här bland ett och tvååringarna har de använt sig av 

flanosagor. 
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 På förskola C använder lärarna sig av flanosagor i ett- och två-årsgruppen, ibland i tre 

årsgruppen. Mest för att barnen i treårsgruppen vill ha en flanosaga som de minns säger 

Lotta som arbetar med tvååringar men byter av under planering i treårsgruppen.  

Lotta: 

”De förknippar en del sagor med mig och ber att vi ska ta fram dem när jag är där. 

Men sen är det oftast de själva som berättar dem för mig. De kan dem utantill och 

hjälps åt med bilder och fyller i text om det barnet som berättar glömmer något. Men 

med ett och tvååringarna använder vi mycket sagor”.  

Lina: 

 ”I det pedagogiska arbetet blir det inte av att vi använder flanosagorna. Jag använder 

nog datorn mer med barnen. Vi har ju bilderna där”. 

 
 
 
 
7.3 Fördelar med att använda flanosagor  

 

De flesta respondenterna ansåg att fördelen med flanosagor är att alla kan se bilderna på 

samma gång, samtidigt är man friare som berättare. 

 Vi som har rätt stora grupper ser ju fördelar med att man har barnen framför tavlan för 

då ser alla säger Sara på förskola A. Det blir inget tjafs om att man inte ser. Anna på 

förskola A tycker att det är lätt att fånga barns uppmärksamhet.  

Anna: 

”De är lika nyfikna varje gång. Det gör inget att de hört sagorna många gånger. Helst 

hör de gamla som jag berättat jättemånga gånger. Det är ett konkret material. Man blir 

friare med flanosagor, man läser inte ordagrant. Det som fångar barnen är ju att det 

inte kanske är likadant varje gång”.  

Maria anser det som positivt att barnen kan vara med och berätta sagan. 

 

Karin på förskola B anser att den största fördelen är att man får fokus på en stor tavla.  

Karin: 

”Du utgår från det du har framför dig. Barnen tittar på bilden och ger den ord. Det blir 

en dialog mellan barnen och bilden. Orden förstärker bilden. Det är lättare att fokusera 

på en bild när man samtalar om den. Man får en dialog med barnen om bilderna som 
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gör att alla är med. Barnen tycker det är roligt. Det är lätt att fånga barnen med en 

flanosaga.  Lätt att ta fram, tillgängligt för alla. Man känner sig friare med en 

flanosaga än man gör om man läser en bok”. 

 

På förskola C tycker både Lina och Lotta att fördelen är att barnen är med. De kan 

berätta och lära varandra. Materialet är lämpligt för barn och nu när de är laminerade 

kan även små barn själva berätta för varandra utan att man måste vara rädd om 

materialet.  

Lotta: 

”Vi har många sagor som vi har på vår avdelning och de kan alla som jobbar här ta 

fram till barnen när de vill”.  

Lina: 

”När jag jobbar med de små hade vi mer flanosagor, men nu hämtar vi dem bara 

ibland och våra barn får ha dem och läsa för varandra. De tycker om dem, men vi vill 

hinna så mycket annat. Kraven har ändrats och lärandet sker på så många sätt, ibland 

vet man inte vilket som är rätt. Viktigast är ju egentligen att barnen mår bra och tycker 

det är roligt”. 

 

7.4 Vilket lärande sker med hjälp av flanosagor? 

 

Gemensamt hos alla var att de tog upp att det var en dialog mellan både barnen och barn 

och vuxna, samt att det är ett konkret material.  Sedan hade de lite mer olika tankar när 

det gäller vilken typ av lärande eller vad man lär sig av flanosagor.  

 

På förskola A ansåg de som arbetar med ett- till treåringar att det främjade 

språkutvecklingen. Barnen lärde sig olika begrepp, färger, olika djur och rim och 

ramsor. Maria tycker även att det är viktigt att få in själva sagoberättandet. När det 

gäller de äldre barnen, fyra- till femåringar var tankarna mer att det var ett komplement 

till vanliga sagor, avstressande och avkopplande för barnen. Lena ansåg att man även 

kunde få in matte, språk, teknik, färger och sånger. Egentligen kan man få in allt man 

vill. 

 

På förskola B ansåg de att det var svårt att säga vad flanosagor gav för lärande. Det som 

man såg var sagan som saga och dialogen med barnen.  
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Karin: 

”Det blir en dialog med barnen. Barnen fokuserar på bilden och det blir en dialog med 

bild och ord”. 

 

På förskola C såg man mer lärande liknande de på förskola A. Där man såg flanosagor 

som ett begreppsbildande och språkutvecklande material. I och med att barnen kan 

använda sig av flanosagor själva blir de mer självständiga, ansåg Lotta.  

Lotta: 

”Flanosagor kan användas till lärande i allt om man vill. Vi tar en flanosaga som 

innehåller det vi jobbar med. Har vi ingen letar vi reda på en på nätet eller gör en egen. 

Man kan träna de olika begrepp som stor – liten, färger, språk, matte, teknik, känslor 

olika prepositioner”. 

 

Lina ansåg det viktigt att man för gamla traditioner vidare.  

Lina: 

”Barnen idag behöver känna till de gamla sagorna och traditioner. Fast man får 

förenkla lite. En del ord och handlingar i sagorna känner inte dagens barn igen. Visst 

ska de lära de nya men lite gammalt är också bra att känna till. När det gäller små barn 

lär de sig att sätta ord på vad de känner och tycker och då tränar de språket. De lär sig 

föra en dialog med varandra om bilden”. 

 
7.5 Nya berättarformer 
 

Datorer kommer ju men vi är restriktiva med användandet av dem på förskolan, anser 

lärarna på förskola A.  

Sara: 

”Vi sitter ju inte massor av barn runt dem utan det blir på mornar och kvällar”. 

 Berättande kring en större bild har kommit, anser Maria. Vi har inte använt oss utav det 

så mycket tidigare, men det kan de ju gjort på andra förskolor. Cd- sagor kommer och 

det använder sig lärarna av på förskola C. Lena ser att man även använder sig av fritt 

berättande.  

 

På Förskola B anser Karin att man använder sig av handockor, men även digitala bilder. 

Det är ju lättare nu att ta bilder och använda dem i verksamheten. Stina tror att det 

används mer digitala bilder på datorskärmen. Där kan de öva samma saker själva. 
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På förskola C såg de datorn som en ny berättarform. Men den tar inte bort flanosagan 

utan den kan komplettera Flanosagor och vara till hjälp i tillverkningen av sagor. 

Lotta: 

”Datorer kommer och mycket av de nya medierna kan våra barn använda och det tar 

nog över en del av lärandet men jag tror det är viktigt att vi behåller en del av det 

gamla. Bilder på datorn är ju trots allt bara bilder. De går ju inte att leka med. Våra 

barn leker med flanobilderna i sagorna och det fungerar inte på en dator”.  

Lina: 

”Små barn kan plocka fram bilder och spel på föräldrarnas mobiler så kunskapen om 

datorer har de men vi vill inte att det ska ta över allt. Vi använder datorn men samtidigt 

försöker vi ta tillvara varandra för att lära. Vi behöver kontakten med gruppen och inte 

bara det enskilda lärandet framför datorn. Att ta bilder och sen använda sig av dem i 

dialoger kan däremot ge mycket. De stora skulle nog kunna göra egna sagor på datorn 

om vi hade mer tid att jobba tillsammans med dem. Men vi har tyvärr inte sån tid. Det 

kommer så mycket nytt man ska hinna med”. 

 

7.6 Har användandet av flanosagor minskat? 
   
Användandet av flanosagor minskar anser hälften av respondenterna på förskola A. De 

som säger att användandet minskar tror det beror på att det är svårare att få tag på. Det 

finns inte samma utbud och det tyder på att användandet minskat. Samtidigt säger de 

andra att det ökar. Det finns flera sidor med sagor där man kan dra ut bilder på nätet. 

Man kan även beställa från kataloger samt Internet, men de är dyra. Det har blivit lättare 

att få tag i sagor i och med datorn. Förr fick man rita av alla och det tog lång tid. 

. 

På förskola B är man överens om att det minskat. 

Karin: 

”Jag tror man ser det som något som användes för länge sen. När man inte fick ut 

informationen på samma sätt. Man skulle mycket väl kunna använda det nu men datorn 

har tagit över och det ligger mer i tiden”.  

Stina tror det minskat, men vet inte säkert. 
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På förskola C är de överens om att de kommer att fortsätta med flanosagor. Men om det 

ökar eller minskar har de ingen aning om. 

Lina: 

”Vi minskar nog inte på användandet men bilderna blir andra. Barnen kan ta egna 

bilder och använda dem i berättandet. Vi använder dem på magnettavlan. Det är ju inte 

flanosagor men kanske en modernare form”.  

Lotta: 

”Det går snabbt att dra ut bilder vilket gör att vi lätt kan göra nya. Det gäller bara att 

vi ser möjligheterna. Sen beror det på vilken förskola man arbetar på. Vi kommer nog 

att fortsätta med dem bland de små barnen”. 

 

7.7 Hur får man kunskap om flanosagor? 
 

På alla förskolorna var man överens om att de som hade utbildat sig för lite längre sen 

hade gjort en del sagor på metodiken på högskolan och sen har man jobbat med 

flanosagor på praktiken. Medan de som var yngre bara har kommit i kontakt med 

flanosagor under sin praktik. De som utbildades för 20 – 30 år sedan samlade på sig 

material under sin praktik och då var det mycket flanosagor.  

 

Anna: 

”Lärarna sa till oss att samla så mycket material som möjligt. Här har många sina 

egna sagor. De lånade ut dem till kollegor men tar dem med sig om de byter avdelning 

eller arbetsplats. Nya studenter gör inga egna. De samlar inget konkret material. De lär 

sig olika sidor eller var man kan hitta tips och idéer på datorn”. 

 Däremot anser Maria att de nya studenterna tycker det är roligt med flanosagor och 

gärna vill använda sig av dem men att de inte kände till flano från skolan. De har även 

en tjej på förskolan som tog studenten förra året och hon använder mycket flanosagor.  

Sara:  

”Det beror på vilken förskola man är på. Kommer man till en där det används mycket 

flanosagor så lär man sig det arbetssättet.  Jag började arbeta i ett äldre arbetslag, där 

alla var över femtio. Där var det naturligt att använda flanosagor, så jag fostrades in i 

det”. 
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På förskola B fanns inte så många nya sagor. Det finns ingen tid att göra. De har mest 

sådana som de gjort för länge sedan. På avdelningen med de yngsta barnen finns det lite 

nya flanosagor. Nya studenter använder så mycket annat material, anser Karin. 

 

På förskola C anser lärarna att de har fått mycket kunskap om flanosagor genom 

praktik.   

Lina: 

”Nu lär studenterna sig inget om flano på högskolan. De jobbar mer på datorn med 

PowerPoint och bildspel. De samlar inget material utan vet att det går att få tag på via 

nätet. Jag bruka tipsa dem om sidor på nätet med flanosagor och sen visa hur lätt man 

fångar barnen, de flesta tycker det är intressant”.  

Lotta: 

”De lär sig inget om flano på högskolan. Det är i så fall på praktiken. Men sen beror 

det på vilken förskola man hamnar. Det finns de som inte har en flanosaga eller inte 

bryr sig om att göra nya. Även om man laminerar dem blir de utslitna. Vissa sagor 

älskar barnen som ”de Tre bockarna Bruse ”och den har jag gjort om flera gånger”. 
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8. Analys 
 

8.1 Användandet  
 

Respondenterna hade alla arbetat mer eller mindre med flanosagor. De har alla upplevt 

det positivt med flanosagor. Anledningen att en del inte använde flanosagan var att 

deras material var gammalt och inte fungerade så bra längre. Respondenterna har arbetat 

på olika sätt med flanosagor men de anser inte att något sätt är fel eller rätt. De 

värdesätter olikheterna i sättet att använda sig av materialet. De som arbetar med yngre 

barn använder sig mer av flanosagor men det är accepterat att använda andra 

berättarformer om man ser att det gynnar barnens lärande. Dysthe (2003) anser att 

skolan ska skapa en kulturell natur som värdesätter olikheter. 

 

8.2 Lärandet 
 

Egentligen kan man få in allt man vill i en flanosaga sa en respondent på en förskola. 

Hon såg många möjligheter i att få in lärandet med hjälp av flanosagan i verksamheten 

Flanosagorna skapade en gemenskap. Barnen kände till samma saga, de kunde samtala 

utifrån den, samtidigt kunde de tillsammans gå vidare med sagan som grund. Säljö 

(2002) såg att vi hämtade information på olika sätt och funderade på hur vi lär oss 

utifrån det.  Dysthe (2003) säger att skolan ska vara en plats där alla får vara sig själva 

samtidigt som man ska ingå i en gemenskap. I arbetet med flanosagor kan alla delta 

utifrån sig själva men samtidigt ingår de i gemenskapen kring sagan. De kan lära på 

flera olika sätt utifrån samma material. 

 

Flanosagan är en berättandeform som ger möjligheter att vara många tillsammans. En 

anledning att man arbetar med flanosagor är att man kan ha en stor grupp samtidigt. 

Lärarna tar upp det som en fördel med flanosagor. Gamla sagor är en grund till vår 

kultur och de för det gamla kulturarvet vidare.  De hjälper barnen att lösa konflikter och 

förstå hur andra känner. Samtidigt lär de ut saker som olika begrepp, färger, storlek och 

former. Hur mycket vi lär och vad vi lär beror på vår kulturella bakgrund anser Säljö 

(2010). Han tar upp att i vår kultur är lärandet viktigt och att vi lär genom interaktion 

mellan olika personer.  
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De flesta respondenterna ansåg att flanosagan är ett konkret material och att dialogen 

utifrån materialet är ett viktigt lärande. Barnen diskuterar med varandra om händelser i 

sagan samt berättar sagan för varandra, vilket ger kunskap och självkänsla. De ämnen 

sagorna tar upp inbjuder till reflektion. Barnen kan reflektera själva eller tillsammans 

med läraren. Både Säljö (2002) och Dysthe (2003) anser att i ett sociokulturellt 

perspektiv lär man tillsammans och inte i individuella processer. Flanosagan är ett 

berättande och reflekterande material som används i samarbete mellan flera personer. 

Någon berättar och någon lyssnar, vilket gör att det blir ett samspel mellan flera 

personer. 

 

8.3 Flanosagans kulturella betydelse 
 

Flera respondenter anser att användandet av flanosagor har en kulturell betydelse, 

eftersom sagor är gamla och vi ska vårda vårt kulturella arv. Respondenterna upplever 

att flanosagan fångar barnen.  När man arbetar med en flanosaga ingår man i en 

gemenskap samtidigt som man är social. De som lyssnar på flanosagan, tillsammans 

med den som läser, gör sagan till det den blir den här gången. I användandet av 

flanosagan ser respondenterna att barnen påverkas av själva bilderna, rummet, 

situationen, gruppens sammansättning och samtidigt av själva berättandet. Genom att 

lyssna på sagan, kommentera, diskutera och senare själva berätta sagan, tränar barnen 

språket och den sociala kompetensen. Dysthe (2003) anser att barnen blir sociala genom 

att ha relation till andra, samtidigt som man ingår i en gemenskap och kultur. Lärandet 

sker hela tiden och på många olika sätt. 

 

8.4 Framtiden för flanosagor 
 

De flesta respondenterna trodde att användandet av flanosagor skulle fortsätta som det 

är nu. En trodde att det skulle minska och en att det skulle öka. Både den som trodde det 

skulle minska och den som trodde det skulle öka ansåg att det berodde på tillgången på 

flanosagor. Men samtidigt ser respondenterna att andra medier gör sig synliga i barnens 

värld. Exempelvis har barnen kunskaper om datorn redan när de börjar på förskolan. 

Tanken fanns att sagor kommer att finnas kvar fast i andra former och respondenterna 

såg möjligheter att barnen kan göra egna flanosagor och även berätta sagorna på ett 

annat sätt än det lärarna använder. Tillgången till de andra medierna behöver inte betyda 

att användandet av flanosagor minskar utan mer att det ger ett större utbud av sagor och 
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lättare att tillverka nya. Deras tankar stöds av Selander & Kress (2010), som tar upp 

multimodalitet, vilket innebär att man använder sig av flera olika medier samtidigt. 

  

8.5 Slutsats 
 

Flanosagan är tänkt att användas av en lärare som berättar sagan med hjälp av bilderna. 

Men det finns många latenta möjligheter. En del respondenter kunde se möjligheten att 

använda magnet istället för flano, eller använda datorn och plocka fram bilder till sagan 

på den. Den tekniska utvecklingen har gått framåt vilket har ändrat både vad vi lär och 

hur vi lär anser Säljö (2002). De äldre barnen kan göra egna sagor med hjälp av digitala 

bilder och datorn. Selander & Kress (2010) tar upp hur man använder sig av olika 

medier på samma gång. I arbetet med flanosagor använder man sig här av flera medier 

vilket ger flera olika utvecklande lärande med hjälp av sagorna. Det går att göra sagor 

utifrån det man arbetar med vilken då innebär att man använder språket och genom att 

samspela med andra komma fram till hur man kan använda sig av sagan för att förmedla 

det budskap som man vill ha fram. Dysthe (2003) anser att språket är en social handling 

och tillsammans med kommunikationen ger mentala processer och sociala 

läroaktiviteter.  

De som arbetat längre har själva gjort sina flanosagor, medan man nu kan köpa färdiga 

eller skriva ut från Internet. Det som var ett problem för många var att bilderna har svårt 

att fästa på tavlan. En respondent sa att det var svårt att få tag i en bra flanotavla, att 

man var tvungen att rugga upp ytan för att bilderna skulle fästa. De studenter som 

utbildas nu använder sig mer av nya möjligheter, som att köpa färdiga sagor på nätet 

eller använda sig av datorn genom till exempel PowerPoint för att visa sagor. Selander 

& Kress (2010) tar upp hur det som konstruerats har en meningspotential, vilket innebär 

att det är tänkt att användas på ett sätt men kan användas på flera andra sätt. I 

användandet av flanosagor ser man praktiska problem med tavlor där bilder lossnar 

vilket de nya studenterna löser genom att använda nya redskap som till exempel datorer. 

Flanosagor är ett sätt att arbeta tillsammans och både Dysthe (2003) och Säljö (2002) 

anser att lärandet sker i samspelet. I användandet av flanosagor är det mycket samspel 

vilket innebär mycket lärande. 
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9. Diskussion 

 

9.1 Styrdokument 

 

I våra styrdokument för förskolan finns flera mål som man med hjälp av sagor kan 

sträva mot. Respondenterna såg många olika sorters lärande som barnen kunde ta till sig 

med hjälp av flanosagorna. I dialog och samspel med varandra skapar de förutsättningar 

för ett livslångt lärande. I användandet av flanosagor sker mycket dialoger och samspel, 

men även tid att reflektera för barnen och möjlighet att se sitt eget lärande.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Jag valde att arbeta med flanosagor utifrån mitt intresse av sagor, och var beredd på att 

de flesta skulle ha samma syn som skribenten i Barometern-OT. Kanske att en av de tre 

förskolorna använde sig av flanosagor men att de andra ansåg att det var ett gammalt 

och förlegat material, men jag blev glatt överraskad.  Flanosagor är inte gammalt och 

förlegat.  

 

Däremot förväntade jag mig att det skulle finnas en hel del skrivet om flanosagor.  De är 

ju gamla och har funnits länge. Tyvärr har alla glömt bort det här ämnet. När jag 

googlade på Internet hittade jag många lärare som bloggade om flanosagor. Flera hade 

på sina förskolor hittat gamla flanosagor som kyrkan haft, med beskrivningar av 

händelser ur bibeln. Men ingen verkade veta hur gammalt själva användandet av 

flanosagor är. 

 

Det verkar inte finnas någon tidigare forskning om flanosagan och någon författare 

nämnde flanosagor men inte mer. Om sagoberättandet finns det däremot en hel del 

skrivet. Eftersom flanosagor är en muntlig berättarform har jag utgått från de som har 

skrivit om muntligt berättande. Granberg (2009)  anser att man fångar lyssnarna med 

rösten och på så sätt ger berättelsen liv. Det är det som jag upplever i användandet av 

flanosagor. Man får kontakt med barnen i och med att man kan se deras ansikte och 

därmed deras reaktioner på sagan. Det ansåg även flera av respondenterna. 



  

 

29 

 

 

Syftet med mitt arbete har varit att se hur lärarna ser på flanosagor och hur de använder 

sig av dem. När det gäller användandet av flanosagor visade det sig att alla de förskolor 

jag hade valt använde sig av flanosagor ibland. De respondenter som svarade såg 

möjligheter i att använda sig av flanosagor, men de kopplade inte ordet lärande till 

något speciellt. När de blev tillfrågade vad barnen lärde sig kunde de mer beskriva 

vilket lärande flanosagan gav. Då såg de många olika sorters lärande. Samtidigt såg de 

också ett berättande som kunde fånga en hel barngrupp och även ge avkoppling. Det 

blev en positiv upplevelse för mig när jag upptäckte flanosagan som ett så levande 

arbetsmaterial ute på arbetsplatserna.  

 

Dialogen och samspelet när man berättar en saga är betydelsefull och gör flanosagan till 

en bra inlärningssituation. Barnen lär olika saker utan att de är medvetna om det. Men i 

diskussioner kring sagan ger de varandra och läraren nya vinklar på innehållet. Varför är 

trollet argt i ”Petter och hans fyra getter”? Det finns inget svar men barnen kan se det 

arga trollet på bilden och diskutera kring olika förslag. Flanosagan ger möjlighet till ett 

möte mellan den som berättar och de som hör på. Både Fast (2001) och Granberg 

(1996) anser att det är viktigt att kunna se de man berättar för, eftersom man läser av 

dem och anpassar sagan efter dem. 

 

Flanosagor är av kulturellt värde. Det finns de som barn som har hört flanosagor och nu 

som vuxen använder sig av dem. Sagan är en saga och den ska leva vidare. Att man 

läser en saga för att den hör till vår kultur och att man bör känna till den är en anledning 

att berätta en del sagor. De gamla sagorna har ju ofta ett budskap och värdet i det ligger 

många gånger fortfarande kvar. Ehrenberg (2003) tar upp vikten av att låta sagan vandra 

vidare.  

 

Jag funderade på om barnen lyssnade på sagor på dator och vad det gav.  Selander & 

Kress (2010) diskuterar kring multimodalitet och det känns som det är aktuellt. Enligt 

respondenterna använder sig barnen inte av datorn för att höra sagor, utan mer för att ta 

fram bilder till sagor antingen från Internet eller egna tagna med digitalkamera. De kan 

tillverka egna sagor men de skriver ut bilderna och använder dem på traditionellt sätt. 

Det känns positivt för då försvinner inte det sociala samspelet. Det innebär mer att man 
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lär sig hantera ett redskap för att göra flanosagor. Även här kan jag se ett samspel 

genom att barnen hjälps åt att göra sagan. 

Flera av respondenterna nämde att flanosagan är ett användbart material, men samtidigt 

fanns tanken att något som ersätter flanosagan kanske är på väg. Olika nya redskap ger 

nya sätt att berätta sagor. Smartboard, ipad och även datorn ger nya möjligheter och 

genom dem kan det komma fram nya material och möjligheter att berätta sagor som har 

samma fördelar som flanosagorna.  

 

Respondenterna tog inte upp så mycket om det taktila sinnet. Men samtidigt ansåg de att 

barnen kunde göra egna flanosagor vilket innebär att man klistra fast flanellografpapper 

på baksidan på bilderna.  De sa att barnen tyckte om att plocka med bilderna och det 

visar för mig att de tycker om den känslan av flanobilder. 

  

 Mina intervjuer gjorde jag på lärarnas arbetsplatser vilket gav mig en möjlighet att se 

deras miljö och prata lite allmänt om hur de arbetar. Det gav en bakgrund när jag skulle 

förstå deras tankar kring flanosagor. Miljön spelar stor betydelse för hur de arbetar på 

förskolan.  

 

Det visade sig också ha stor betydelse hur arbetslaget såg ut. De som kom till en 

förskola där man använde sig av flanosagor skolades in i det arbetssättet och verkade 

trivas med det. Samtidigt kom de nya med andra sätt att ta och ge information. Här kom 

datorerna in. De fanns på alla förskolorna men användes som ett redskap och inte som 

en leksak. Möjligheter som blev tillgängliga med hjälp av datorer som att göra egna 

sagor och använda sig av egna bilder var vanligt när man arbetade med de äldre barnen.  

 

9.3 Metoddiskussion 

Valet föll på de här förskolorna eftersom de låg en bit ifrån varandra men hade ungefär 

samma förutsättningar. Om jag hade valt en förskola inne i staden och en ute på landet 

kunde det speglat helheten bättre, men samtidigt är det svårt att fånga en större mängd 

förskolor och samtidigt komma fram till ett resultat. Då hade jag behövt göra enkäter 

och skicka ut vilket inte gett så personliga svar. Jag valde kvalitativ metod och 

intervjuade med semistrukturerade öppna frågor. Bryman (2011) anser att följdfrågorna 

är en viktig del i en intervju och respondenternas svar blev personliga eftersom jag 
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kunde ställa följdfrågor utifrån deras svar. Det gav mig en tydligare bild av deras 

användande av flanosagor. 

 

Svaren jag fick på förskolorna var positiva. De tre förskolor jag kontaktade ställde upp 

och ingen av lärarna var emot att bli intervjuade. Själv upplevde jag att det var lättare att 

lyssna när man gjort några intervjuer. Samtidigt fick jag hela tiden koncentrera mig på 

att inte börja diskutera för och nackdelar med flanosagor eller ge förslag på hur de 

kunde arbeta med dem. När man lämnar ut enkäter blir det inte så personligt, vilket kan 

vara både positivt och negativt. Man kan samla fler svar och få en bredare 

undersökning. Samtidigt blir det bara att man skummar på ytan. Hade jag gjort en 

gruppintervju kunde det blivit annorlunda svar. En del kanske inte sagt allt de sa till 

mig, samtidigt kunde de hjälpt varandra att se vad barnen lär av flanosagorna. När man 

blir intervjuad är det lätt att man inte tänker på allt man brukar göra. Nu fick var och en 

säga sin mening och det blev ett intressant resultat. 

 

Under arbetets gång har jag upplevt att användandet av flanosagor ökar igen. Det mest 

positiva är resultatet att det används så mycket flanosagor och att lärarna använder dem 

till så mycket lärande, även om de ibland inte är medvetna om det. 

 

9.4 Slutsats 

 

Jag har fått svar på mina frågeställningar. De intervjuade förskollärarna ser många 

kvalitéer hos flanosagorna som berättarform. De ser ett material som är användbart på 

många olika sätt utifrån den lärare som använder det. När det gäller vilket lärande 

flanosagor ger var det lite svårare. Förskollärarna kopplade inte riktigt ordet lärandet till 

flanosagor.  Men när de blev frågade om vad barnen lärde sig, såg de mycket som de 

lärde sig när man använde flanosagor. Det var mest med de yngre barnen som man 

använde sig av flanosagor.  Anledningen var att de yngre barnen behöver bilder för att 

lättare sätta ord på sitt lärande och olika händelser. Genom att använda samma saga 

flera gånger på olika sätt kunde barnen se sitt lärande och ha möjlighet att reflektera 

över det. De upplevde att barnen lärde sig mycket olika begrepp, språk och samspel när 

man använde sig av flanosagor. Samtidigt kunde de se sagan som en ”saga” där 

meningen var att koppla av och varva ner. Flanosagan gav läraren frihet i berättande och 

möjlighet för barnen att själva kunna berätta för varandra.  
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9.5  Fortsatt forskning 
 

Det skulle vara intressant att se om användandet av flanosagor är likadant i hela landet 

och även jämföra en förskola som använder flanosagor med en som inte använder det 

och sen se vad som händer efter några år. Är det då någon skillnad på de här grupperna. 

Det tar tid att forska om det, men det skulle ge en större bredd . Det kommer nya 

material och om några år har kanske lärarna ute på förskolorna fått mer kunskap om 

datorer och andra medier vilket kan leda till nya material som ger samma lärande som 

flanosagor, vilket en av respondenterna var inne på. Samma undersökning kan ge helt 

andra resultat om bara fem år. Utvecklingen inom de nya medierna går fort och på 

förskolan måste man följa utvecklingen för att ge barnen möjlighet att utvecklas. 
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Bilaga  

 

 

Frågor 

 
1. Har du använt flano i ditt arbete?  

2 När du använde flanosagor vad tyckte du det gav? 

3 Vad ger flano för lärande? 

4 Vilka andra berättarformer har kommit? 

5 Tror du användandet av flano har minskat? 

6 Vad innebär det för förskolan? 

7 Hur fick du information om flanosagor? 

8 Dagens studenter har de någon kontakt med flanosagor? 

 


