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Syftet med det här utvecklingsarbetet var att få djupare kunskaper om hur pedagoger
kan använda sig av sagor och samtidigt ge barnen möjligheter att uttrycka sig med
olika estetiska uttrycksformer så som bildskapande, dramatisering, sång och
återberättande. Vi valde ut sagan om bockarna Bruse som sagotema där barnen
under fyra tillfällen samlades för olika estetiska aktiviteter.  Arbetet genomfördes i en
förskola på två olika avdelningar parallellt. Därefter dokumenterades aktiviteterna
genom att observera och föra loggboksanteckningar. Vi fick under arbetet upp
ögonen för vilka möjligheter det finns i att arbeta med sagan som tema men även hur
viktiga våra förberedelser, vårt förhållningssätt och miljön är i förskolan.
Arbetet med de estetiska uttrycksformerna ledde till ett lustfyllt och utvecklande
lärande hos barnen. Det finns så mycket mer att göra med sagan än att bara läsa den
för barnen och där har vi som pedagoger ett stort ansvar.
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1 Inledning
Sagor har funnits hos människan sedan urminnes tider och är starkt förknippat med
barndomen. Det är en värld full av fantasi och inspiration som på rätt sätt kan bli en
guldgruva i utbildningssammanhang. Vi är två lärarstudenter som har valt att göra
ett utvecklingsarbete med ett sagotema där barnen kommer få använda sig av olika
estetiska uttrycksformer. Det som sammanförde oss var vår gemensamma syn på hur
man skulle kunna arbeta inspirerande med barn i förskolan. Under utbildningens
gång har vi fått många praktiska och teoretiska kunskaper om hur barns lärande kan
utvecklas genom olika lustfyllda former. Våra tankar kring just de estetiska verktygen
vaknade under kursen estetiska lärprocesser i teori och praktik där vi fick ta del av
lärorika idéer om hur man kan arbeta med estetik tillsammans med barn.
Läroplanen för förskolan, Lpfö98, ( Utbildningsdepartementet, 2006) säger följande;

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör
både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.”
(Lpfö 98, s.6-7)

I samband med en VFU period, VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är
det samma som praktik i verksamheten, fick en av oss delta på en föreläsning med
förskolläraren, symbolpedagogen och sagoinspiratören Maria Lundin Rossövik. Detta
ägde rum under en fortbildningsdag för förskolepersonal. Hon tog upp kreativa och
lustfyllda förslag om hur man kan arbeta med sagor i förskola/skola vilket genast blev
en källa för inspiration. Vår nyfikenhet vidgades av att förena dessa två aspekter.
Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder och tidigare arbete med barn
har vi fått en uppfattning om att sagornas fulla potential inte utnyttjas på det sätt som
de skulle kunna användas i den vardagliga verksamheten. Sagorna blir oftast mer av
ett rutinmässigt och organisatoriskt hjälpmedel där viktigt lärande går till spillo.
Detta går att komma ifrån genom att göra sagan mer varierad där barnen får vara
kreativa och aktiva genom att testa estetikens olika redskap i så många situationer
som möjligt.

Vi har i utvecklingsarbetet tänkt arbeta med sagan om bockarna Bruse på två olika
avdelningar i en förskola och låta barnen använda sig av olika estetiska
uttrycksformer och se hur de använder sig av dessa. Vi har även tänkt att detta arbete
ska ge tips och djupare kunskaper om hur pedagoger på ett lustfyllt sätt kan arbeta
och utveckla verksamheten med hjälp av sagor och estetiska uttrycksformer.

1.1 Syfte
Vårt syfte med det här utvecklingsarbetet är att få djupare kunskaper om hur
pedagoger kan använda sig av sagor och samtidigt ge barnen möjligheter att uttrycka
sig med olika estetiska uttrycksformer så som bildskapande, dramatisering, sång och
återberättande av sagor.

1.2 Frågeställningar
Vad bör pedagoger tänka på i sitt förhållningssätt vid arbete med sagor och estetiska
uttrycksformer?
Hur kan pedagoger arbeta med en saga som tema och låta barnen prova på olika
estetiska uttrycksformer så som bildskapande, dramatisering, sång och
återberättande av sagor?
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2 Litteraturgenomgång

I följande litteraturgenomgång redogör vi för relevant litteratur som ligger till grund
för vårt utvecklingsarbete inom områdena estetik, sagor och sagoberättande samt de
estetiska uttrycksformerna bild drama och musik.

2.1 Estetik i förskolan
Paulsen (1996) definierar estetik som läran om förnimmelsen och sinnesintrycken
och nämner att termen estetik aisthesis har sin uppkomst från grekiskan och betyder
”de kunskaper man får genom sinnena”. Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson,
Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) beskriver att estetiken är läran om det
sköna, konsten och även här, det sinnliga. Författarna talar om estetikens del i
förskolan och att det där appliceras i ett flertal estetiska former. Det som
Utbildningsdepartementet (2006) lyfter fram idag i läroplanen för förskolan är att
barnen ska få utveckla sin skapande förmåga. Barnen ska ges möjligheter att uttrycka
sig i form av dans, rytmik, drama, musik, rörelse, sång, lek och bild.

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) tillkännager hur viktigt det är att barn ska få en
bra start redan i förskolan för det fortsatta lärandets skull. Idag är begreppet lustfyllt
lärande högaktuellt och en av huvudpunkterna i läroplanen. Historiskt sett var skolan
och läraren auktoritär där man förmedlade kunskaper systematiskt, elevernas uppgift
var att sitta stilla i sina bänkar och ta emot kunskap. Lärandet betraktades dessutom
som mödosamt och tråkigt. Idag vet man att det krävs känslomässiga upplevelser,
inre reflektioner som måste få komma till uttryck och där barnet får skapa sina egna
erfarenheter. Estetik är följaktligen förknippat med lärande men det krävs att barnen
får lära sig skapa fritt utifrån dess egen fantasi och erfarenheter så att de själva
skapar kunskapen. Vidare menar författarna att det inte handlar om att reproducera
och följa lärarens mönster eller förtryckta mallar i skapandet utan att erbjudas
vägledning för att ge uttryck för sin omvärld vilket även Paulsen (1996) håller med
om. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) påstår att estetiken kan underlätta inom
andra områden i skolan som t.ex. att drama kan leda till bättre samarbete eller
gruppsammanhållning i gruppen. Författarna beskriver även hur viktigt det är att
med det estetiska som målet i sig. Paulsen (1996) håller med och anser att estetiken
ofta används för att uppnå andra mål.

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar att estetisk verksamhet i skolan är när man
tillgodogör sig dans, rytmik, drama, musik samt bild som uttrycksformer och där
man via dessa upplevelser med kroppen tar till sig kunskaper. Estetik handlar enligt
Paulsen (1996) inte bara om uttryck utan även om intryck. Man lär genom sina
sinnen. Vidare anser författaren att barn behöver träna på att uttrycka sig i olika
former men i förskolan ges sällan möjlighet till fördjupning inom ett visst estetiskt
område. Det är alltför korta perioder med olika aktiviteter istället för fördjupning på
ett estetiskt område.  Paulsen anser också att alla människor har ett estetiskt
uttryckssätt som de lättare kan uttrycka sig med t.ex. bild, drama, poesi eller musik.
Med detta pekar författaren på vikten av att barn ges möjligheter att prova på så
många estetiska former som möjligt redan i förskolan.

Det råder delade meningar angående skapandeprocessen. Paulsen (1996) anser att
skapandeprocessen är lika viktig som slutresultatet medan Vygotskij (1995) menar att
själva processen är viktigare. Paulsen (1996) hävdar att estetiken kan användas ”att
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utveckla den skapande fantasin och stimulera kreativt tänkande och handlande”
(s.86). Inom estetiken menar författaren även att du kan använda dig av kroppen
genom t.ex. drama, sång eller målning men även av material som t.ex. pennor,
papper eller musikinstrument. Lindö (1986) anser att man med hjälp av sagan kan
utveckla barns bildskapande, dramatisering, återberättande och skrivande av
berättelser/sagor. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2004) menar att
genom att använda en saga som tema kan pedagoger arbeta med olika estetiska
uttryck som t.ex. drama, bildskapande, musik, återberättande och lekinspiration.
Henriksson (2000) anser att;

”I grundutbildningen av förskollärare i dag är det naturligt att lära sig använda både muntligt
berättande och barnböcker som stimulans för en mängd skapande aktiviteter. Vi utvecklar och
fördjupar berättar- och läsupplevelserna i rörelse, bild, drama, musik. Alla våra intrycks- och
uttrycksmöjligheter, inte bara de verbala, ska få en chans” (s.117).

Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar även att man inte får glömma att estetiken
ska vara både metod och innehåll och inte bara en ifyllnadsaktivitet.

2.2 Estetik i läroplanen för förskolan
För att belysa estetikens roll i förskolan och barns utveckling kommer här några
centrala citat ur läroplanen för förskolan om varför man ska arbeta med estetik i
förskolan;

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö 98, s. 4). Vidare
beskrivs att förskolans verksamhet ska vila på en grund där lustfylldhet, trygghet och
lärande ligger i fokus för alla barn. Det är omsorg, fostran och lärande som ska bilda
helheten i den pedagogiska andan. Förskolans pedagoger ska ta till vara på barns
nyfikenhet och intressen och anpassa verksamhetens organisation därefter för att
stimulera till barns lust och vilja att lära sig. Det är i leken, det sociala samspelet, i
utforskandet och skapandet som barn tillgodogör sig kunskaper och erfarenheter.
Därtill är det i lek och i varierande arbetssätt som fantasin, inlevelseförmågan och
kommunikationen stimuleras. Förmågan att samarbeta och lösa problem stärks
dessutom. Genom att arbeta temainriktat i förskolan blir lärandet roligt, varierat och
sammanhängande för barnen.

I läroplanen för förskolan står det följande om barnen som vistas i förskolan;

”De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära
sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och
estetiska.”
(Lpfö 98, s.6)

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och
musik, dans och drama,”
(Lpfö 98, s.9)

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama,
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma,
konstruera och nyttja material och teknik.”
(Lpfö 98, s.6-7)



6

Dessa intressanta utdrag visar prov på hur betydelsefull estetiken är att använda sig
av i förskolan och att den bör präglas av olika uttryckssätt och former. Dessutom
betonas det hur man som pedagoger ska arbeta för att stödja barnen i att utvecklas
inom olika områden.

2.3 Sagor
Sagor är något som väcker starka känslor och minnen hos människor och som ofta
för en tillbaka till barndomen. Sagor lever ett eget liv bakom fördolda dörrar som
associeras med magi och förgylls av obegränsad fantasi menar Rossövik (2002).
Författaren nämner vidare att sagor utstrålar kreativitet och möjligheter som är
väsentligt i arbete med barn. Då barn har nära förbindelse med sagovärlden blir det
ett viktigt verktyg för att locka och intressera barnen i förskolan. I sagan är ingenting
omöjligt och barnen tillåts leva ut sin fantasi. Rossövik liksom Vygotskij (1995)
belyser fantasins betydelse och kraft där barnet tillåts utforska och upptäcka sin
omvärld och bearbeta upplevelser som de går igenom. Även Granberg (1996)
beskriver sagan som något utanför verkligheten där fantasin står utan gränser.

Enligt Granberg (1996) har sagor, sägner och myter funnits sedan urminnes tider och
etablerades långt innan skriftspråket uppkom. Genom muntlig sedvänja har sagor
vandrat vidare från generation till generation och etablerats i människors barndom
och hjärtan. Författaren beskriver hur sagor uppkommit från världens alla vrår och
spridits vidare av munkar, köpmän, slavar och människor på resande fot. Man har
funnit sagor på papyrusrullar från Egypten och Babylonien som är runt tre-fyra tusen
år gamla och man har även funnit spår av sagor från Indien, Arabien och Grekland.

Folktron har länge varit en viktig del i människans liv om man ser till historien. Förr i
tiden samlades man ofta framför en mysig brasa där de vuxna berättade mystiska,
otäcka och spännande historier. De syftade till att lära barnen om vad man skulle
akta sig för, naturens krafter, väsen och om hur man skulle uppföra sig. Väsen har i
alla tider fascinerat människan och väckt barns nyfikenhet. Världsligt sätt finns det
olika väsen på olika platser som man talat om i många år och som kan vara intressant
att jämföra menar Rossövik (2002). Rossövik liksom Henriksson (2000) påpekar
vikten av att fånga barnens nyfikenhet när man arbetar med sagor och väcka deras
intresse för att vilja lyssna och engagera sig. Rossövik (2002) nämner att man kan
arbeta med väsen i sagoarbetet eftersom man då lätt kan fånga barnens nyfikenhet.
De väsen författaren lyfter upp är bl.a. näcken, troll, älvor, drakar, jättar, häxor,
skogsrån, tomtar, lyktgubbar och spöken. I arbetet med dessa väsen måste man vara
aktsam så att man inte skrämmer barnen då många kan gå in väldigt djupt i fantasins
värld och tro att figurerna blir verkliga. Många barn i förskoleåldern går igenom
perioder då de upplever väsen som skrämmande. Rossövik nämner då att man som
pedagog bör bemöta, vägleda och bearbeta det utifrån olika strategier. Författaren
belyser väsen som en del av vårt kulturarv och som är viktigt att föra vidare. Dessa
gamla berättelser kan få barnen att vilja veta mer om hur det såg ut förr i tiden och
göra en jämförelse med vad som finns kvar idag.

Granberg (1996) lyfter upp sagan som en viktig beståndsdel inom förskolans
verksamhet. Dock anser författaren att dess potential som pedagogisk metod faller i
skymundan och att den många gånger istället används som ett organisatoriskt
hjälpmedel. Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) 0ch Henriksson (2000)
anser att sagoläsningen oftast är till för att skapa en lugn stund för barnen. Pramling
m.fl. (1993) menar att det blir ”passiv högläsning” där den vuxne läser sagan och
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barnen sitter still och lyssnar. Granberg (1996) håller med och anser dessutom att
viktigt lärande går förlorat på barnens bekostnad. Författaren menar vidare att den
viktiga kommunikationen och samspelet mellan pedagog - barn eller barn - barn
uteblir ofta vilket inte leder till en gynnsam utveckling. Henriksson (2000)
instämmer med Granberg (1996) och ser det här som en negativ tendens och menar
att sagan inte ska fungera endast som läsvila utan att det även bör förekomma
oplanerad sagoläsning. Henriksson (2000) rekommenderar istället att arbeta med
sagan mer kreativt såsom att t.ex. göra tematiska arbeten kring sagan. Rossövik
(2002) nämner arbetet med sagor som ett betydelsefullt hjälpmedel för att nå de mål
som man ska sträva mot i enligt läroplanen för förskolan. Via sagor kan man arbeta
konkret efter värdegrundens riktlinjer såsom respekt, människors lika värde, empati,
hänsyn gentemot andra och vår närmiljö. Ur pedagogisk synvinkel nämner
författaren hur man professionellt och medvetet kan välja olika sagor där man kan få
in så många mål som möjligt. Pramling m.fl. (1993) menar att “Sagan kan också
användas som inspiration för lek och skapande aktiviteter” (s.15) .

Rossövik (2002) nämner sagor som en del i det livslånga lärandet. Arbetar man
metodiskt med värdegrunden som en röd tråd genom sagan kan man få barnen till att
bli goda demokratiska, empatiska och förstående människor som ska forma vårt
samhälle. Sagor lär barnen att samarbeta samtidigt som de lär sig lita på sin egen
förmåga och åsikter. Dessutom stärks deras kreativitet och skaparförmåga. Som
pedagog är det viktigt att lägga denna grund så tidigt som möjligt då det är
oumbärliga kunskaper att bära med sig.

2.4 Sagomiljö
Rossövik (2002) liksom Pramling m.fl. (1993) belyser vikten av att ha en speciell
sagomiljö för barnen att krypa in i och drömma sig bort till fantasins värld. Dahlgren
m.fl. (2004) menar att det är viktigt att skapa en stimulerande och lugn miljö som
väcker nyfikenhet och intresse hos barnen att lyssna på sagor. I sagans magiska värld
är allting möjligt vilket Rossövik (2002) vill förstärka hos barnen. Författaren anser
att stämningen är oerhört grundläggande och att den kan förstärkas genom en
genomtänkt förvandling av det rum man vistas i. Dit hör t.ex. sagomatta, sagokuddar,
sagohimmel, sagobakgrund och sagoljus vilket anses som angenäma föremål att
använda sig av. Granberg (1996) anser att det bör finnas gott om plats vid
sagostunden och att den är utformad så att barnen är vända mot pedagogen. Ekström
(2004) liksom Nilsson (2007) anser att det är viktigt med en lugn miljö utan stoj och
stim vid berättandet av sagor. Barnen bör få möjlighet att t.ex. komma med egna
tankar, reflektioner, kommentera innehåll och få återberätta sagan så att de känner
sig delaktiga i den. Henriksson (2000) menar att det är viktigt att barn får avbryta i
sagan med frågor och kommentarer om innehåll och handling. Detta för att kunna
koppla samman orden och bilderna med sagans handling. Granberg (1996) menar att
dialogen vid sagoberättandet utvecklar språket och kan fånga in okoncentrerade
barn. Henriksson (2000) anser att det är viktigt att se sagan som en lugn och rofylld
aktivitet men att den också kan inspirera till mer aktiva aktiviteter som att leka,
dramatisera och utveckla fantasi och kreativitet. Både Lindö (2005) och Granberg
(1996) menar att det är lättare att ta till sig något, att lära sig något om du får det
tillägnat genom så många sinnen som möjligt.

Ekström (2004), Lindö (1986) och Rossövik (2002) anser att det blir en speciell
känsla av närhet mellan läsare och lyssnare när sagan berättas muntligt utan bok och
bilder. Lindö (1986) menar vidare att det inte är så viktigt att kunna sagan ordagrant
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utan att det räcker med händelseförloppet i stort. Det är viktigare att fånga barnen
och få med dem i sagan än att kunna den utantill. Henriksson (2000), Rossövik
(2002) och Paulsen (1996) anser att det är en bra förutsättning att lära sig sagan
utantill så att man kan berätta den för barnen med inlevelse och engagemang.
Granberg (1996) nämner dessutom att det är betydelsefullt om man som pedagog
tycker om berättelsen man ska berätta för barnen och att man lever sig in i rollerna
och handlingen för att lättare fånga barnens intresse och nyfikenhet till att vilja
lyssna vidare. Pramling m.fl. (1993) menar att barnen lyssnar mer aktivt om
pedagogen dramatiserar, har inlevelse i läsandet och använder sig av olika ton- och
röstlägen.

2.5 Återberättande av sagor
Om man som pedagog känner osäkerhet inför val av saga som ska berättas för barnen
rekommenderar Rossövik (2002) att man väljer t.ex. Bockarna Bruse, Törnrosa eller
Rödluvan. Det är sagor som de flesta kan utantill sedan barnsben och som man kan
börja med att berätta för barnen. Pramling m.fl. (1993) och Ekström och Isaksson
(1997) förklarar att sagans upprepande struktur och uppbyggnad är till för att det ska
vara lättare att komma ihåg dem vid återberättande. De flesta barn kommer ihåg
betydelsefulla händelser i sagan när de ska återberätta den, endast några få kan
återberätta sagan i sin helhet. De menar vidare att barnets självkänsla stärks när de
kan berätta en saga för andra.

Ekström och Isaksson (1997) nämner att det ofta under sagostunder är pedagogerna
som får öva sig att berätta och återberätta en saga. Författarna anser att man som
pedagog ska våga bjuda in barnen mer i sagan och berättandet. För att barnen ska få
grundläggande kunskaper och intresse gäller det att låta dem vara aktiva i sitt
lärande. I verksamheten kan man välja ut ett antal sagor som man arbetar produktivt
med och där barnen får möjligheten att leka och lekberätta så mycket som möjligt.
Författarna nämner vidare att många barn tenderar att väcka nyfikenhet i sagan om
bockarna Bruse och som många pedagoger spinner vidare på eftersom det är viktigt
att utgå från barnens intresse och engagemang. Bockarna Bruse är en saga som
passar alla åldrar och är relativt lätt att dramatisera och leka för barnen. De nämner
dessutom att barnen ofta vill prova de olika rollerna och spela upp sagan om och om
igen vilket ofta leder till att de tillslut kan berätta sagan själva utan hjälp från varken
barn eller pedagoger.

2.6 Flanosagor
Enligt Granberg (1996) är flanosagor ett bra sätt att nå ut med bilder från sagorna till
en större barngrupp. Det är viktigt att tänka på att inte sitta i vägen för bilderna när
det berättas en flanosaga i en barngrupp. Det är också noga att bilderna stämmer
överens med händelsekedjan i sagan och att bilderna visas så att figurerna rör sig i
rätt riktning. Författaren menar vidare att de flesta sagor lämpar sig att framföras
som flanosagor. Det blir lättare för barnen att följa med i sagan och koppla orden och
händelserna till bilder. Ekström och Isaksson (1997) och Granberg (1996) anser att
det är lättare för barn att tillgodogöra sig sagan om den framställs med hjälp av
konkret material som t.ex. flanobilder. Detta är något som framförallt gäller för små
barn som har svårt att skapa egna bilder menar Granberg (1996).
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2.7 Bildskapande
Bild är den form som framstås som mest central estetiskt sett inom förskolan enligt
Pramling Samuelsson m.fl. (2008). De beskriver hur betydelsefull bilden är för det
enskilda barnet då det har ett behov av att få ut sina känslor och reflektera över sina
inre tankar från upplevelser som barnet varit med om. De beskriver vidare hur bilden
kan hjälpa barnet att ge uttryck för sin egen tillvaro och värld.
Doverborg och Anstett (2003) anser att det är lättare för barnen att visa/uttrycka sina
tankar i bild än i samtal efter en saga.

Pramling m.fl. (1993) beskriver att bildskapande ur ett psykoanalytiskt perspektiv är
då barnets psykiska tillstånd avspeglar sig i bilden och bildskapandet utvecklas
tillsammans med barnets psykiska tillstånd. I den kognitiva bildteorin utgår
bildskapandet från barnets erfarenheter. Bildskapandet utvecklas enligt
utvecklingspsykologen Jean Piagets stadieteorier och sker i stegvis ordning. Den
perceptuella teorin innebär att du avbildar det du ser med ögat och att du kan träna
upp ögat att se former. Den kulturella teorin innebär att bildskapandet utvecklas i
samspel med andra precis som språket. Barnet ser hur andra ritar och försöker
efterlikna dem. Detta sker i en stegvis utveckling.

Ekström och Isaksson (1997) anser att sagor är en utmärkt inspiration för att utveckla
barns bildskapande och att det är viktigt att ge barn möjlighet att utveckla det så
tidigt som det bara går. Pramling m.fl. (1993) menar att det går att bearbeta sagan
genom att t.ex. rita. De anser vidare i likhet med Paulsen (1996) att det genom
vägledning och samtal som t.ex. att fråga barnet vad de ritat eller vad de ritar går att
utveckla deras bildskapande. Ekström och Isaksson (1997) menar att barn från fyra
års ålder kan samtala om sina bilder och att de då börjar organisera sina teckningar.
Pramling m.fl. (1993) framhåller en god stämning, lusten att skapa samt en tillåtande
miljö som viktiga förutsättningar för skapandet. Genom att berätta en saga utan att
visa bilder och sedan låta barnen rita en bild från sagan, är enligt dem ett bra sätt att
få barnen att skapa egna bilder utan att påverkas av bilder från sagoboken. Enligt
Henriksson (2000) så skapas det bilder i våra tankar när vi lyssnar på en bok/saga.
Ekström och Isaksson (1997) anser att barn vid femårs ålder kan avbilda sina inre
bilder på teckningar. De menar vidare att barn ritar vad som var viktigast för dem i
sagan om de får bearbeta sagan genom att rita efteråt.

Ekström och Isaksson (1997) pekar på att om den vuxne visar intresse för barnens
teckningar/bilder så ökar barnens intresse att utveckla sitt bildskapande. De menar
också att barnen genom att skapa bilder får möjlighet att bearbeta och lagra
kunskaper utifrån sig själva och sin närmiljö. Ekström och Isaksson (1997) anser att
”om barns skaparkraft är stor blir de också starka personligheter och får en ökad
självkänsla” (s.15). Ekström och Isaksson (1997) menar på att för att utveckla
bildskapandet hos barn behöver de komma i kontakt med så stor variation av olika
bilder som möjligt.

Vygotskij (1995) anser att ett barn har begränsade erfarenheter vilket påverkar
fantasi och kreativitet. Vygotskij anser också att det är viktigt som pedagog att
vägleda barnen till att vidga och utveckla sina erfarenheter vidare. På detta sätt får
barnen nya erfarenheter och kunskaper att utveckla ytterligare genom fantasi och
kreativitet och så fortsätter det genom hela livet. Vygotskij menar att fantasin
begränsas hos barn av deras tidigare erfarenheter däremot är fantasin ofta verklighet
för barnen. Det är däremot det som begränsar fantasin hos vuxna, fantasin begränsas
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av för stora och rika erfarenheter av verkligheten. Vygotskij (1995) menar att om du
inte har några erfarenheter av t.ex. hur något ser ut kan du använda din fantasi för att
på så vis inte begränsas när du ska teckna det. Med detta i åtanke vill vi citera
vetenskapsmannen Albert Einstein (1879-1955) som även han uttryckt sig angående
fantasi på följande sätt ”Fantasi är viktigare än kunskap. För medan kunskap pekar
på allt som redan finns. Pekar fantasin på allt som kommer att finnas.”

2.8 Drama
Erberth och Rasmusson (1996) skriver att ordet drama betyder handling och kan
härledas till det grekiska ordet dráo. ”Att dramatisera innebär att gestalta en fiktiv
handling i rummet med hjälp av roller och rollspel” (s.7). Författarna nämner drama
som en estetisk uttrycksform som ofta förkommer inom teater men att det även är en
stor del inom skolan utifrån olika pedagogiska syften. Drama ses som ett givande
tillvägagångssätt då det gäller att låta barn/elever få uttrycka sig och agera.

Henriksson (2000) anser att drama i förskolan drar jämnlöpande linjer med barns
lek då dramapedagogikens olika syften och inriktningar hittas i just den spontana
leken. Barnen får möjligheten att använda sin kropp, sin konstnärlighet och den
viktiga aspekten att kunna kommunicera. Erberth och Rasmusson (1996) anser att
drama är någonting man kan arbeta mycket med i förskolan och som kan fånga
många barn att vilja delta och utvecklas i. Vidare nämner de att man kan öva rollspel,
teater och gestaltning när man har drama i verksamheten och att arbetssättet kan
leda till ökad självkänsla, empati och solidaritet för andra, förebygga och upplösa
konflikter och hantera andra centrala problem om sig själv och andra. Rossövik
(2002) belyser att drama kan vara en bra metod för att stärka barns sociala
kompetens, samarbete och motorik. Drama leder till engagemang och lustfylldhet i
verksamheten som är en grundläggande beståndsdel i arbetet med barn. När man
arbetar med drama får barnen använda olika sinnen samtidigt som de får prova på
sin inlevelseförmåga. Dessutom nämner Pramling Samuelsson, m.fl. (2008) att det är
grundläggande för barnen att få testa olika estetiska uttryckssätt så att de får finna
nya kunskaper om sin egen värld dvs. att det dolda för barnet blir synligt.  Pramling
Samuelsson och Mårdsjö (1997) anser att barns uppmärksamhet måste riktas mot det
osynliga och abstrakta och att de måste få bearbeta det till sitt eget konkreta begrepp
och göra det synligt. Det kan bl.a. ske genom att barnen får t.ex. rita, leka eller
dramatisera det för dem osynliga och abstrakta.

Pramling m.fl. (1993) skriver att det går att bearbeta sagor genom att senare t.ex.
dramatisera dem. Ekström och Isaksson (1997) och Rossövik (2002) belyser vikten av
att låta barnen bli väl bekanta med sagan innan de börjar dramatisera den så att de
känner sig mer trygga och hemma i den. Är det en bok som barnen upplever som
intressant vill de ofta höra den flera gånger tills de nästan kan den utantill. När
grunden är gjord kan man börja dramatisera och leka sagan. Ekström och Isaksson
(1997) skriver att det är viktigt att anpassa rollerna utefter varje barns intresse och
behov samt att lotsa in dem i den roll som de känner att de behärskar och vill pröva.
Som pedagog bör man känna av situationen och barnen som man arbetar med. Vissa
tar stor plats och andra mindre. För de barn som är lite försiktiga av sig kan man
uppmuntra till att börja med en liten roll för att sedan få dem att känna sig säkrare
och utmana sig själv genom en större roll. Författaren menar vidare att det är ett bra
arbete för barnets egen självkänsla och tron på sig själva som kompetenta barn.
Rossövik (2002) påvisar att om man dramatiserar sagan regelbundet händer det ofta
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att intresset speglar av sig i den fria leken och där de fortsätter äventyret utifrån deras
egna villkor.

2.9 Musik
Pramling Samuelsson, m.fl. (2008) beskriver att musiken har följt människan i alla
tider där hon satt sin fot. Redan så tidigt som i magen reagerar vi på musikens känsla
och rytm och som bildar ett slags lugn och harmoni inom oss. Överallt i vår
omgivning möts vi av musik i olika former och det är något som ligger de flesta
människor varmt om hjärtat. Inom förskola är musik en viktig och vanligt
förekommande beståndsdel i verksamheten ur många avseenden.

Pramling Samuelsson, m.fl. (2008) framhäver att musiken kan medverka till att
atmosfären i förskolan blir mer rofylld och trygg. Till exempel får barnen via musiken
lära sig det sociala samspelet samtidigt som en ökad förståelse för andra ökar.
Musiken främjar dessutom barns kreativitet och öppensinnighet i sin lärprocess.
Författarna nämner att musikens detaljer kan vara en praktisk tillgång när man
arbetar med språk och matematik i förskolan. Musik är ett lustfyllt komplement när
man arbetar med språkutveckling eftersom barnen får sjunga sånger och öva ramsor
som bidrar till att de lär sig medan de leker in kunskapen. Dessutom får barnen ett
bredare ordförråd. Genom musiken kan det även vara lättare att lära sig matematik
då många ramsor och sånger lär barnen siffrorna och hur man räknar.

Pramling Samuelsson, m.fl. (2008) visar på intressanta skillnader i hur man
använder sig av musiken i verksamheten. De nämner att det finns musik för barn och
något som nämns som barnens musik. Det förstnämnda innebär att musiken är
riktad till barn men ur ett vuxenperspektiv ofta med ett fostrande syfte. Barnen får
sjunga traditionella visor som de ofta ska lära sig utantill tillsammans med andra.
Dock har de en härlig rytmisk karaktär som barn gillar och är något som hör till vårt
kulturarv. Det andra, barnens musik riktar sig däremot mer på sånger som speglar
barnens egen erfarenhetsvärld och tankenivå. Där får barnen bli mer självständiga i
sin roll i musiken. Den är oftast kombinerad med lek och fantasi där barnen tillåts
vara kreativa och lära med kroppens olika sinnen. Det är viktigt att använda sig av
båda dessa musikaliska sätt eftersom de gynnar barnen på olika sätt och bidrar till att
de utvecklas allsidigt. Detta är grundläggande att vara medveten om som pedagog när
man planerar sin undervisning då Pramling Samuelsson, m.fl. (2008) nämner musik
som en del till det livslånga lärandet.

2.10 Sammanfattning av litteratur
Det vi kopplar till utvecklingsarbetet är det Henriksson (2000) skriver om att man
kan arbeta med en saga mer kreativt såsom att t.ex. göra tematiska arbeten. Rossövik
(2002) nämner att sagor utstrålar kreativitet och möjligheter som är väsentligt i
arbete med barn. Då barn har nära förbindelse med sagovärlden blir det ett viktigt
verktyg för att locka och intressera barnen i förskola. Lindö (1986) beskriver även att
man med hjälp av sagor kan utveckla barns bildskapande, dramatisering,
återberättande och skrivande av berättelser/sagor. Dahlgren m.fl. (2004) menar att
genom att använda en saga som tema kan pedagoger arbeta med olika estetiska
uttryck som t.ex. drama, bildskapande, musik, återberättande och lekinspiration.
Lpfö98 skriver även att barn ska erbjudas estetik i förskolan.
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3 Urval, metod och planering

3.1 Urval och förskoleavdelningarnas deltagande
Utvecklingsarbetet genomfördes på en förskola där en av oss haft sin
verksamhetsförlagda utbildning under hela lärarutbildningen. Arbetet genomfördes
parallellt på två avdelningar på förskolan för att få ett bredare underlag i analys och
diskussion. En fördel med att genomföra det på samma förskola var att det skulle
underlätta vår samverkan. Dessutom möjliggjorde det att vi så snabbt som möjligt
kunde reflektera diskutera och dokumentera tillsammans efter de genomförda
aktiviteterna. Vi lämnade ut ett informationsblad med en förfrågan till föräldrarna
om deras barn fick delta i vårt utvecklingsarbete.

Förskolan ligger i en mellansvensk bruksort och består av fyra avdelningar där
samtlig personal på avdelningarna är kvinnlig. En avdelning för småbarn upp till
ungefär två års ålder, en jouravdelning som har blandad åldersgrupp samt två så
kallade syskonavdelningar för barn mellan två och ett halvt år och upp till fem och ett
halvt eller sex år. Förskolan har öppet mellan 05.00 och 22.00 på jouravdelningen
och de övriga avdelningarna mellan 06.30 och 16.45. Mellan 06.30 och ca 07.15 vistas
all personal och barn på jouravdelningen tillsammans innan de går till sin ordinarie
avdelning. De samlas även ca 16.30 på eftermiddagen på jouravdelningen. Det är ett
gott samarbete mellan avdelningarna och personalen hjälper varandra vid t.ex.
sjukdom och frånvaro så att verksamheten fungerar.

Det var på de två så kallade syskonavdelningarna som utvecklingsarbetet
genomfördes. Personalen på dessa två avdelningar var väldigt positiva och
samarbetsvilliga. Även fast det på en av avdelningarna saknades ordinarie personal
p.g.a. sjukdom och för vård av sjukt barn. De ställde till och med in en aktivitet under
veckan för att ge oss så goda förutsättningar som möjligt.

Den första förskoleavdelningen bestod av tjugotvå barn varav femton flickor och sju
pojkar samt tre förskollärare varav två arbetade heltid och en halv tid och en
barnskötare som arbetade halvtid. I den här gruppen var den lärarstuderande ett nytt
ansikte för barnen. Första dagen på avdelningen användes till att lära känna barnen
och under resten av veckan när utvecklingsarbetet genomfördes deltog den
studerande i den ordinarie verksamheten. Detta innebar att barnen och studenten
lärde känna varandra bättre under veckans gång. På denna avdelning valdes åtta barn
ut och gruppen kom att bestå av två pojkar och sex flickor. Urvalet gjordes utifrån att
ta med de äldsta barnen på avdelningen. Vi tog även med några yngre barn, dels för
att få med fler pojkar och dels för att några av de äldre barnens föräldrar inte svarat
på vårt information och frågeformulär och givit tillåtelse för deras barn att delta. Vi
har i fortsättningen av vårt utvecklingsarbete valt att kalla denna barngrupp för
grupp 1.

Den andra förskoleavdelningen bestod av tjugo barn varav elva flickor och nio pojkar
samt tre förskollärare som arbetade heltid. Barnen på denna avdelning kände väl den
av oss som skulle genomföra arbetet i och med att den lärarstuderande genomfört all
sin VFU där. Det valdes ut nio barn ur barngruppen för att delta i projektet och
urvalet gjordes utifrån en sagogrupp som barnen ingick i och som bestod av tio barn.
Ett av barnen kunde inte delta då det inte passade med dennes närvarotid på
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förskolan under genomförandet. Gruppen kom att bestå av sex flickor och tre pojkar.
I fortsättningen kallas denna grupp för grupp 2.

Under utvecklingsarbetets genomförande varierade gruppernas storlek vid de olika
aktivitetstillfällena vilket vi inte kunde påverka. Orsaken till variationen berodde på
planerad eller oplanerad frånvaro hos barnen som t.ex. sjukdom, ledighet eller
oregelbundna vistelsetider på schemat.

3.2 Observation
Inom skolans/förskolans värld är observation ett viktigt verktyg för att utveckla en
professionell verksamhet där pedagogiskt lärande och utformande kan äga rum enligt
Bjørndal (2005). Huvuduppgiften med observation är att uppmärksamt betrakta och
undersöka något som är av pedagogisk bemärkelse. Författaren menar att strukturen
på observationen kan se olika ut beroende på hur man ska avgränsa fokus i sitt
genomförande. Den utförs oftast som antingen strukturerad eller ostrukturerad
observation. Strukturerad observation innebär att man har ett mer avgränsat fokus
där man innan observationen utarbetat ett slags observationsschema där man
antecknar de iakttagelser som betraktats utifrån ett särskilt område. Ostrukturerad
observation brukar däremot ha bredare fokus som utelämnar förberedda
observationsscheman, det grundar sig mer på ett vidgat och analyserande syfte.
Ostrukturerad observation innebär enligt Bjørndal dessutom att man under
observationen gång lagrar så mycket intryck och information som möjligt och att man
är tillgänglig för olika företeelser som kan uppkomma under undervisningens gång.
Oavsett val av struktureringsgrad bör man vara väl förberedd inför sin observation
för att nå ett gott och kvalitativt resultat menar Bjørndal (2005).

Bjørndal (2005) nämner olika grader av delaktighet som observatören kan medverka
i gällande genomförandet av observationen. Rollen som observatör styrs utifrån hur
mycket man själv som person deltar i situationen som undersöks och hur öppen man
är med sin roll när man observerar och vad man observerar. Om man deltar och
observerar i sin egen undervisning räknas man som deltagande observatör. Därefter
ska man bestämma sig för om man ska vara dold eller öppen observatör. Med dold
observatör menas att eleverna inte vet om att man iakttar eller observerar dem. I en
öppen roll har eleverna information om vem man är samt varför man gör
observationen.

3.3 Loggbok
Bjørndal (2005) nämner loggboken som en enkel och praktisk metod när man ska
skriva ner och sammanställa sina observationer, tankar samt reflektioner.
Loggböcker skiljer sig men är ofta väldigt detaljerade och utförliga i sitt beskrivande.
Ändamålet med loggbok är att få en bredare uppfattning och förståelse för vad som
har hänt under t.ex. en dag eller en specifik situation. Genom att anteckna i skriftlig
form främjar man den inre dialogen med sig själv samtidigt som man även lyssnar till
sina egna tankar. Genom att arbeta på detta sätt leder till en överblick som utmynnar
i lärande och utveckling. Som pedagog i verksamheten gör man ofta själv
observationen vilket leder till att möjligheten att anteckna minskar för att inte
påverka gruppen. Bjørndal nämner då vikten av att så snabbt som möjligt skriva ner
sina reflektioner på papper för att viktig data inte ska bli glömd eller felaktig.
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Bjørndal (2005) förklarar att människan tänker och reflekterar ständigt om olika
företeelser som händer i vardagen vilket man ofta bär inom sig. När man skriver ner
dessa reflektioner blir de mer medvetengörande vilket kan leda till att de
vidareutvecklas samt breddas. Loggboken kan vara något personligt där man kan
våga öppna sig själv och visa känslor utan att behöva känna sig prövad eller bedömd.
Via loggboken lyfter man upp sin vardagsteori till ytan och lägger en grund till
förändring och förbättring.

En positiv aspekt och som kan gynna reflektionen ytterligare kan vara att jämföra
loggböcker med andra utifrån olika perspektiv enligt Bjørndal (2005). Det kan finnas
goda potentialer om pedagogerna så vill, att använda och dela varandras loggböcker i
t.ex. arbetslag om man har en problemformulering som behöver lyftas upp och
reflekteras. Vidare beskriver författaren att loggboken kan vara till stor nytta som
underlag i utvecklingssamtal med elever.

Bjørndal (2005) anser att vid utförandet av loggböcker bör man tänka på hur
utformandet och strukturen ska se ut. Författaren nämner vidare att man kan ha
antingen en ostrukturerad eller strukturerad loggbok. I strukturerade loggböcker tas
det upp mer koncentrerad information och det kan vara t.ex. ett specifikt tema som
studeras eller specifika händelser eller moment. Som ett exempel på en strukturerad
loggbok nämner Bjørndal en fartygskaptens loggbok. I ostrukturerade loggböcker kan
observatören vara mer öppen för alla intryck. Det nämns dock vidare att
bearbetningen och sammanställningen av observationerna i ostrukturerade
loggböcker kan ta tid för att synligöra de mönster man reflekterat över.

Tillvägagångssättet under våra observationer var att vi var deltagande observatörer
av andra ordningen. Det innebär att vi deltog under varje undervisningstillfälle som
en del av en pedagogs allmänna arbete utan att påtagligt berätta för barnen vad som
observerades. Detta medförde att vi fick förfogande över fakta och iakttagelser som
annars skulle utebli. En negativ faktor i detta utförande var att det blev svårt att föra
utförliga anteckningar i loggboken under aktiviteternas gång då vi inte ville påverka
barnens beteende eller situationen. Det som antecknades blev ostrukturerat och
selektivt med risk att det missades något. Av den anledningen använde vi oss även av
digitalkamera för att dokumentera och senare använda oss av bilderna som
hjälpminne när vi sammanfattade observationerna i loggboken. Vi anser att det var
ett positivt stöd och komplement till observationen och loggboken. Vi var försiktiga
vid fotograferingen för att påverka barnen så lite som möjligt. Resultatet av detta blev
att vi fick avsätta mycket tid direkt efter varje tillfälle i form av efterarbete och noga
reflekterande i loggboken. En fördel med personalens tillmötesgående inställning var
att vi kunde sätta oss enskilt när det mesta fortfarande fanns kvar i tankarna och
sammanställa genomförandet i loggboksanteckningarna. Vi kunde sedan även
tillsammans diskutera och analysera anteckningarna och eventuella tankar och
reflektioner som dykt upp på en gång efter varje tillfälle.

Målet med utförandet av observationerna var att få en djupare förståelse för hur
barnen tog till sig arbetsuppgifterna om bockarna Bruse samt hur de agerade
därefter. Ansåg de uppgiften som lustfylld och stimulerande? Lyssnade de till sig
själva och sin egen fantasi eller tog de hjälp av varandra? Målet var även att
synliggöra och hitta nya möjligheter för oss som lärarstudenter att utveckla
verksamheten och se dess möjligheter och begränsningar. Det kan ses som både en
fördel och en nackdel med vår närvaro under observationen. Vi kan påverka barnen
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på ett positivt sätt genom vägledning men samtidigt hämma barnen genom att
medvetet påverka dem till något de inte vill. Det gäller att vara både passiv och aktiv
som observatör men avväga så att det används vid rätt tillfälle för att påverka barnen
så lite som möjligt. Vi har under observationerna försökt att tänka på detta i vårt
förhållningssätt för att få ett så riktigt resultat som möjligt. Detta är nog helt omöjligt
egentligen då vi bara genom vår närvaro påverkar barnen.

3.4 Planerad verksamhet
Vi planerar att ha 8-10 barn i varje grupp beroende på närvaro och godkännande av
barn och föräldrar. Vi kommer att arbeta med sagan om bockarna Bruse under fyra
tillfällen under en vecka, tisdag-fredag. Måndagen samma vecka kommer vi delvis att
ägnas oss åt att prata ihop oss om planeringen. Dagen kommer även att ge möjlighet
för den av oss som är ny på förskolan att lära känna barngruppen, personalen samt
lokalerna där utvecklingsarbetet ska genomföras.

Tillfälle 1
Informera barnen om vad vi planerat att göra tillsammans med dem vid de fyra olika
tillfällena under veckan. Fråga om de känner till sagan om bockarna Bruse och
eventuellt samtala lite runt den. Berätta sagan fritt ur minnet utan att visa barnen
några bilder från sagan. Barnen kommer sedan få sätta sig runt ett bord och rita
teckningar till sagan som vi sedan tillsammans samtalar omkring. Innan barnen får
sätta sig och rita kommer vi sjunga sången om bockarna Bruse av Arvid Höglund. Vi
bör tänka på att ha extrapapper till förfogande så att barnen kan fortsätta att rita
annat tills alla är färdiga med sina teckningar med bockarna Bruse.
Material: Tusch eller färgpennor och A4 papper.
Syfte: Stimulera barnens kreativitet och fantasi samt bildskapande. De får även
möjlighet att lära av varandra. Fånga deras intresse så att de lyssnar aktivt och är
uppmärksamma och deltagande.

Tillfälle 2
Samtalar om sagan bockarna Bruse och berättar den åter en gång, vi sjunger även
sången om bockarna. Sedan ska barnen få tillverka en egen flanosaga om bockarna
Bruse. Barnen får tillsammans komma överens om vilka bilder/figurer som behövs
till sagan, är det något de vill lägga till är det fritt fram eftersom fantasin ska flöda. Vi
kommer eventuellt vara med och styra storleken på figurerna så att allt får plats på
flanotavlan. Barnen får själva välja vilken figur de vill göra. Vi kommer att försöka
styra barnen så att alla bilder/figurer som behövs tillverkas, annars gör vi själva de
som fattas. Det kan bli flera av samma sort men det gör inget. Det är tänkt att vi
lägger alla figurer i en hög och låter barnen välja ut vilka de vill använda när de
berättar flanosagan för varandra.
Material: Tusch eller färgpennor, A4 papper, flanopapper och lamineringsapparat
lamineringsplast
Syfte: Stimulera barnens kreativitet och fantasi samt bildskapande. De får även
möjlighet att lära av varandra genom att lyssna på varandra. Minnesträning och
finmotorik.

Tillfälle 3
Samtal och återberättande av sagan som vi sedan kommer att dramatisera. Barnen
får turas om att prova de olika rollerna, det finns även möjlighet att få vara berättare
med stöd av pedagogen. Barnen kan själva få säga replikerna eller få hjälp av
berättaren eller pedagogen. Rekvisita kommer att användas i en av grupperna.
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Material: Rekvisita; trollperuk, horn till bockarna och trappbänken som står i hallen.
Aktiviteten genomförs i hallen där trappbänken finns.
Syfte: Lära sig agera i olika roller och att våga spela de inför andra. Självkänsla och
självförtroende och möjlighet att uttrycka sig. Minnesträning.

Tillfälle 4
I stället för sagostund efter maten får barnen i gruppen samlas för att berätta
bockarna Bruse som flanosaga för varandra. Barnen får turas om att ensamma eller i
par berätta sagan om bockarna Bruse för varandra med hjälp av sina flanobilder som
de ska tillverka vid tillfälle 2.
Material: Lugn och bra läsmiljö, en flanotavla och barnens egentillverkade
flanobilder.
Syfte: Stimulera och utveckla sitt berättande och minne genom att återberätta sagan.
Träna på att våga stå inför andra och berätta. Ökad självkänsla och möjlighet att
uttrycka sig. Lära sig att lyssna på andra.

3.5 Forskningsetik
När en undersökning genomförs är det fyra huvudkrav som måste följas och beaktas
enligt Vetenskapsrådet (2002). Det första som man brukar tala om är
informationskravet som innebär att man som forskare måste upplysa de personer
som är avsedda att delta i undersökningen om syftet och kontentan med arbetet och
dess medverkan. Samtyckeskravet är det andra viktiga kravet att ta hänsyn till och
innebär att de tillfrågade personerna har rätt att själva bestämma om de vill delta i
undersökningen eller inte. Dessutom har man rätt att närsomhelst avbryta sin
medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och
innefattar att alla uppgifter om de berörda personerna ska behandlas konfidentiellt
och skyddas ifrån obehöriga. Det sista och fjärde kravet är nyttjandekravet vilket
innebär att de stoff man samlat in inte brukas för andra ändamål och undersökningar
utan endast för den forskning som genomförts.

De fyra huvudkraven som ska visas hänsyn till vid en undersökning har genomsyrat
vårt arbete och är något som vi hela tiden haft i åtanke. I föräldrabrevet, som finns
med längre bak i arbetet som bilaga, och som lämnades ut tog vi upp vad vår
undersökning skulle handla om och vad barnen skulle få delta i. Föräldrarna fick
därefter valmöjligheten att samtycka eller inte om deras barn skulle få medverka. Vi
har använt digitalkamera men inte använt bilder i arbetet eller nämnt barnens namn
där. Våra dokumenterade uppgifter stannar hos oss som undersökare vilket medför
att vi uppfyller konfidentialitetskravet. Vi har endast som avsikt att använda det
material som vi samlar in till vårt utvecklingsarbete och inte för andra situationer
vilket även uppfyller nyttjandekravet.

4 Redovisning/resultat
4.1 Tillfälle 1 grupp 1: Måla till sagan om bockarna Bruse
Detta utvecklingsarbete startade med att samla de sex barn som var utvalda att delta i
avdelningens målarrum. Meningen var att gruppen skulle bestå av åtta barn men på
grund av sjukdom och ledighet var det endast sex stycken barn som kunde vara med.
I målarrummet fanns allt material som behövdes inför arbetet som skulle ske under
veckan. Rummets inredning var tyvärr lite inspirationslös då det var kalt och trist på
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väggarna. Samlingarna med gruppen hölls på förmiddagarna under hela veckan när
de övriga barnen gick ut för att leka på gården.

När alla var samlade kring bordet introducerades temat om bockarna Bruse vilket
barnen skulle få arbeta kring på olika sätt under veckans gång. Tillsammans
samtalade vi om hur, var, när och varför vi skulle arbeta kring detta tema dvs. att de
skulle få pröva olika estetiska uttryckssätt i arbetet med sagan såsom bild, musik och
drama. Därefter fördes ett samtal om barnens förkunskaper om sagan. Flertalet
kände till sagan sedan tidigare medan den var helt ny för en del. Ett barn sa då: ”Det
är ju den där sagan om det där elaka trollet som gömmer sig under bron” och då
svarade ett annat barn att: ”Och så var det tre getar som skulle gå över bron för att
äta sig tjocka”. Samtalet fortsatte med en del nyfikna kommentarer om sagan och
karaktärerna.

Efter diskussionen berättades sagan för barnen ”fritt ur minnet” och med inlevelse
för att fånga barnens uppmärksamhet och intresse. Sagan finns med som bilaga
längre bak i arbetet. Inga bilder visades då det var barnens eget bildskapande som
skulle vara i fokus. Därefter fick barnen i uppgift att sätta sig till bords och rita en
teckning om sagan bockarna Bruse. Tillsammans samtalades det om vilka karaktärer
som fanns med i sagan. När barnen skulle börja rita såg en flicka förundrad ut och
frågade följande: ”Kan man inte få se några bilder, det är så svårt annars?“ Några
barn instämde med flickan. Svaret på frågan blev då: ” Använd er fantasi och gör så
gott ni kan, det finns inga rätt och fel i denna uppgift”. Resultatet blev att alla satte
igång och började skapa sina teckningar utifrån sin egen fantasi. När alla var färdiga
med sitt skapande fick de som ville visa upp sin teckning och samtala kring den.
Ingen teckning var den andre lik, barnen hade uppmärksammat sagan olika. Någon
hade ritat bockarna under bron och trollet över, en annan hade ritat en bock istället
för tre, någon hade gjort en väldigt detaljerad teckning med bockarna som går över
bron till ängen och med ett troll som vaktar under. Iakttagelsen av allas teckningar
bidrog till ytterligare samtal om sagan, dess karaktärer och innebörd. Vi avslutade
samlingen med att sjunga sången om bockarna Bruse som för övrigt finns med som
bilaga i slutet av arbetet. Det märktes även här att vissa kunde sången/sagan och
andra inte. Efter genomförandet undrade en ordinarie personal hur det hade gått för
ett av barnen som i vanliga fall ansågs blyg och försiktig i nya situationer. Detta var
något som inte märkts av under aktiviteten då barnet deltagit i lika stor grad som de
övriga barnen.

4.2 Tillfälle 1 grupp 2: Måla till sagan om bockarna Bruse
Aktiviteten genomfördes med åtta av de nio utvalda barnen då ett av barnen var
ledigt. Den genomfördes i skaparrummet där det fanns en soffa med möjlighet att
samla barnen och ett bord där de kunde sitta och skapa olika saker. Rummet var i
övrigt fyllt med material som barnen kunde skapa med. Det fanns även möjlighet att
stänga dörren för att skapa en lugnare miljö vilket vi utnyttjade. De övriga barnen på
förskoleavdelningen klädde på sig i hallen och gick ut på gården med personalen.

Jag samlade barnen i den blå soffan i skaparrummet där vi sedan skulle sitta vid
bordet och rita. Det var lite trångt i soffan så ett barn fick sitta på en stol bredvid för
att alla skulle få plats. Detta gjorde att det blev lite oroligt i gruppen. Jag satt på en
stol mittemot barnen och började med att berätta vad vi skulle göra under veckan
med sagan om bockarna Bruse. Att vi skulle träffas fyra gånger och vad vi skulle göra
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vid de olika tillfällena. Barnen såg förväntansfulla och spända ut inför vad vi skulle
göra.

Sagan berättades för barnen fritt ur minnet utan att visa några bilder. Flera av barnen
kände igen sagan och var med och kommenterade i berättelsen. De fyllde även i
replikerna när det medvetet gjordes en paus i berättandet med just den avsikten. När
stora bocken kom in i sagan och klampade på bron klappade de flesta barnen på sina
knän för att förstärka klampandet.

Innan barnen satte sig vid bordet för att rita en teckning från sagan så sjöng vi sången
om bockarna Bruse av Arvid Höglund. Barnen var med bra i texten de tre första
verserna som hade samma struktur och uppbyggnad som sagan. Det var lite svårare
för barnen med texten i sista versen när stora bocken stångar trollet.

Några av barnen visste inte vad de skulle rita så jag gav dem lite vägledning och tips
genom att försöka få dem att minnas något från sagan. Jag frågade om de kom ihåg
vad sagan handlade om. De svarade: ”bockarna Bruse och trollet”.  Några barn
pratade om vad de skulle rita och tipsade på så vis varandra om vad de kunde rita.
Detta var ett tydligt exempel på samspel och samlärande.

Några barn var färdiga ganska fort medan andra tog längre tid på sig att rita. Alla
barn har olika koncentration och uthållighet beroende på vad de håller på med. Det
fanns extrapapper framme så de barn som ville fick rita en teckning till. De som inte
ville rita mer fick gå och klä på sig för att gå ut och leka på gården. Innan de gick ut
till de andra barnen fick de berätta för mig vad de ritat på sin teckning. Jag
sammanställde det barnen berättade om sina teckningar på ett papper och skrev ner
deras namn på baksidan av deras teckningar för att sedan kunna koppla ihop
kommentaren med rätt teckning. Jag frågade också barnen om jag kunde låna
teckningarna och att de skulle få tillbaka dem senare. Alla barnen tyckte att det gick
bra.

4.3 Tillfälle 1: Sammanfattning
Vid första tillfället i genomförandet av utvecklingsarbetet på förskolan gavs
information till barnen i båda grupperna om vad de skulle få göra under veckans gång
i sagotemat om bockarna Bruse. Både grupp 1 och 2 vistades i avdelningarnas
målarrum där närhet till material och skapande finns nära till hands. Rummet där
grupp 1 var upplevdes kalt och inspirationslöst medan grupp 2:s rum hade en
inspirerande miljö. Resterande barn på avdelningarna befann sig utomhus med
ordinarie personal. Grupp 1 samlades runt bordet och samtalade om barnens
förkunskaper om sagan medan barnen i grupp 2 samlades i rummets soffa. Sagan om
bockarna Bruse berättades fritt ur minnet i båda grupperna. Barnen i grupp 1
lyssnade bara medan barnen i grupp 2 tilläts avbryta, kommentera och fråga saker ur
sagan, de gjorde även egna rörelser till sagan. När sagan lästs upp fick barnen sätta
sig och rita till sagan utifrån deras egen fantasi. I båda grupperna observeras det att
det var lättare för en del barn än för andra att sätta igång och rita. Barnen sökte
vägledning i både grupperna och barnen i grupp 1 efterfrågade bilder att titta på. När
barnen var färdiga med uppgiften fick barnen i grupp 1 visa upp och berätta om sin
bild för de andra barnen. I grupp 2 fick de visa upp och berätta för pedagogen innan
de gick ut. Grupp 1 avslutade med att sjunga sången om bockarna Bruse. Grupp 2
sjöng sången innan de gick till bordet och ritade sina teckningar.
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4.4 Tillfälle 2 grupp 1: Måla flanobilder till sagan om bockarna Bruse
Vid detta tillfälle samlades barnen återigen runt bordet i målarrummet. Gruppen
hade minskat ytterligare och bestod endast av fem barn p.g.a. sjukdom och ledighet.
Samlingen startade med att tala om gårdagen för att göra en återkoppling. Därefter
sjöngs sången om bockarna Bruse och det märktes att barnen fångat upp mycket av
texten redan efter ett tillfälle. Barnen fick reda på att de skulle få göra en egen
flanosaga som de senare skulle få spela upp för varandra. De skulle få rita bilderna
själva och börja med att rita en av karaktärerna på ett delat papper. Blev de klara fick
de göra fler bilder till sagan. Det märktes att de inte riktigt förstod vad flanosaga
innebar så instruktionerna förklarades tydligare och tillsammans påvisades
byggrummet där flanotavlan fanns. När de fick se tavlan i verkligheten förstod de vad
det handlade om då de tidigare fått lyssna på flanosaga på samlingar.

Sagan berättades för barnen och följdes av ett samtal om vad som kunde tänkas vara
med i berättelsen. Någon ville göra bron, medan några andra ville göra trollet, lilla
bocken, mellan bocken och stora bocken. Ett barn ville göra stenen som trollet
förvandlades till, ett annat gjorde ängen och en sol. Tillsammans samtalades om vad
man skulle tänka på när man t.ex. skulle rita de tre bockarna och om hur barnen
uppfattade att de skiljde sig. Begrepp såsom liten, mellan och stor togs upp för att på
bästa sätt påvisa vilken som var vilken när man ritade. Kommunikationen och
samspelet med barnen följde sig bra och alla kom överens på ett bra sätt. De flesta
gjorde flera saker och detta var något som var väldigt uppskattat av barnen och de
blev mycket stolta över sina egna bilder. Denna gång var det inga tveksamheter kring
sagan och samtliga arbetade på bra och med inspiration. Det märktes även att de
inspirerades av varandra och tog till vara på detaljer som de själva kanske hade
missat. Femåringarnas bilder skiljde sig lite från fyraåringarnas då femåringarna
hade tänkt mer på innehållet och att de var mer detaljerade. Det som noterades var
att vissa arbetade väldigt snabbt medan andra lite långsammare. De mindre barnen
hade lite svårare att behålla koncentration och fokus medan femåringarna kunde sitta
stilla längre och arbeta. När alla var klara fick de visa upp sina bilder och välja ut en
som de ville ha med i sagan. Avslutningsvis reflekterades dagens arbete och vad som
skulle hända under morgondagen.

4.5 Tillfälle 2 grupp 2: Måla flanobilder till sagan om bockarne Bruse
Samlade barnen i soffan i skaparrummet. Det var sju av nio barn närvarande då två
barn var lediga. Alla barn fick plats i soffan vilket gjorde att det inte blev lika oroligt
och det upplevdes lättare att fånga alla barns uppmärksamhet. Ett av barnen var inte
med vid första tillfället så jag informerade barnet om vad vi skulle göra tillsammans
under veckan vilket gav de övriga barnen en liten repetition.

Jag berättade sagan för barnen fritt ur minnet och lät dem vara med och kommentera
samt fylla i repliker som vid första tillfället. När trollet sa: ”då kommer jag och tar
dig” skrek barnen iiiiiihhh. Jag förklarade då att bocken inte skriker utan den lurar
trollet. När stora bocken gick över bron klappade alla barnen sig på knäna för att
förstärka klampandet.

Efter sagoberättandet sjöng vi sången tillsammans igen och det gick bättre den här
gången med texten även i sista versen. Barnen lär känna sagan mer och mer och
kommer ihåg händelseförloppet. Berättade för barnen att vi som avslutning på
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bockarna Bruse aktiviteterna ska få berätta sagan för varandra en och en eller i par.
Frågade barnen om de visste vad en flanosaga är. De flesta barnen kände igen det.
Vi hjälptes åt att förklara för de övriga barnen vad de är. Frågade sedan om barnen
visste vilka bilder som behövdes till flanosagan. De svarade att det som behövs är
trollet, bockarna, gräset, bron, ängen och vattnet. Barnen fick gå och sätta sig vid
bordet och där det delades ut papper som var delat på mitten för att på så vis
begränsa storleken på figurerna lite. Två av barnen ville rita bron så de fick hela A4
papper att rita bron på för att den skulle få plats.

Ett av barnen, som är lite försiktig, satt utan att göra något. Jag hjälpte igång barnet
genom att fråga vad han ville rita och gav förslag på de saker vi kommit fram till som
behövdes. Barnet valde då att rita gräset och ängen. Flera av barnen ville rita trollet
vilket var okej. Det viktiga var att vi fick med alla delar så att det skulle gå att berätta
sagan. Om det finns flera figurer av samma sort kan barnen välja vilken de vill
använda när de ska berätta sagan. Några av barnen ritade flera teckningar med olika
motiv på och vi fick ihop alla delar till sagan. Även denna gång gick de övriga barnen
på avdelningen ut på gården när vi genomförde vår aktivitet. När barnen ansåg sig
färdig med sin teckning fick de möjlighet att göra en till eller välja att gå ut till de
andra barnen på gården.

Ett av barnen ville inte rita något till sagan utan vek pappret lite och ritade sedan
något helt annat på papperet som inte hade med bockarna Bruse att göra. Försökte
prata med barnet om att rita något till sagan istället men det gick inte. Barnet ifråga
ritade dock länge och koncentrerat på sin teckning. Det blir inte alltid som man tänkt
när barn ritar. Ibland blir det något helt annat på teckningen.

Vi laminerade sedan bilderna i ett arbetsrum utan att några barn var närvarande. Vi
hade eventuellt kunnat göra det inne på avdelningen tillsammans med barnen.

4.6 Tillfälle 2: Sammanfattning
Vid veckans andra tillfälle fick barnen rita egna flanobilder som de skulle använda i
slutet på veckan. Båda grupperna samlades i avdelningarnas målarrum, grupp 1
samlades runt bordet och grupp 2 i soffan. Båda grupperna återkopplade till
gårdagens moment genom att berätta sagan igen. Återigen tilläts barnen i grupp två
att delta aktivt i sagan genom rörelser, frågor eller genom att fylla i repliker. Därefter
sjöng båda grupperna sången som alla barn snabbt lärt sig snabbt. Det berättades i
båda grupperna ingående för barnen vad flanosaga innebär så att alla förstod vad det
går ut på. Båda grupperna fick fundera på vilka bilder som kunde tänkas behövas till
flanosagan. Alla barn fick chansen att välja vilka karaktärer/saker de skulle göra och i
båda grupperna fanns det de som gjorde många bilder och andra färre. Ett barn i
grupp 2 behövde lite vägledning för att komma igång medan ett annat ritade
någonting helt annat än bilder till sagan. I grupp 1 fick barnen extrauppgifter för att
invänta varandra innan det var dags att gå ut till de andra barnen. Barnen i grupp 2
fick välja att fortsätta rita eller gå ut när de kände att de var klara med sin uppgift. I
grupp 1 märktes en skillnad i koncentrationen hos barnen samt en variation av
innehåll och detaljer i bilderna. Grupp 1 avslutade med att barnen fick visa sina bilder
som de sedan valde ut till sagan, därefter gick de igenom vad som skulle ske under
morgondagen.
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4.7 Tillfälle 3 grupp 1: Dramatisering av sagan om bockarna Bruse
Den tredje dagen av temat skulle barnen få prova på att dramatisera sagan om
bockarna Bruse. Då detta tagits upp under gårdagen var många förväntansfulla samt
ivriga att få sätta igång. Tillfället startade med att samla ihop barnen i målarrummet
runt bordet för att diskutera vad vi skulle göra. Önskemål om att sjunga sången om
bockarna Bruse inledde samlingen. Efter sången var det ett barn som frågade de
övriga barnen följande: ” Jag är lite pirrig i magen faktiskt”. Då svarade ett annat
barn att: ”Jag är nervös och pirrig”. Ett tredje barn svarade då: ”Jag är inte alls det”.
Tillsammans konstaterades följande: ”Det skulle bli roligt och man gjorde så gott
man kunde och ville”. Läraren försökte inte göra stort väsen av saken utan
uppmuntrade barnen till att delta.

Till dramatiseringen hade rekvisita inlånats från en annan avdelning såsom
trolldräkt, tyg till äng och vatten, horn till de tre bockarna. I hallen fanns en stor
trappall som fick förvandlas till bro. Reaktionerna blev positiva från barnen och ett
barn kommenterade trolldräkten, att den såg skrämmande ut men att han gärna ville
börja med att vara trollet. Barnen såg på hornens storlek vilken som var liten, stor
och mellanbocken. Därefter gick barnen till hallen där dramatisering skulle äga rum.
Barnen var till en början lite oense om vilken karaktär de skulle vara. Med lite hjälp
av läraren kom de så småningom gemensamt överens och att alla som ville skulle få
prova på de olika rollerna. Till en början läste läraren upp sagan medan barnen själva
spelade. Vissa var lite osäkra först och behövde hjälp med att få replikerna tyst
upplästa. Ett av barnen ville först bara dramatisera två gånger för att sedan iaktta
några gånger, för att sedan vara med i dramat igen. En annan ville endast vara med
en gång vilket ledde till att läraren fick vara med i dramatiseringen. Detta p.g.a. att
barnantalet skiftade denna vecka i och med sjukdomar och ledigheter, denna dag var
det endast fem barn, vilket medförde att gruppen i och med detta var för liten för alla
karaktärer.

I takt med att barnen blev säkrare och säkrare i framförandet tänjde de även på
gränserna och vågade spela ut mer och mer i sina roller. Ett barn ville vara berättare
och gjorde detta på ett enastående sätt. Hon mindes och kunde återberätta på ett
väldigt detaljerande sätt och vägledde dessutom sina vänner. Barnen ville spela upp
sagan sju gånger och i slutet övergick sagan till en annan egen saga där fantasin
flödade. De fick fortsätta med detta en stund vilket läraren intresserat observerade.

Avslutningsvis samlades alla i målarrummet där det talades samt reflekterades om
dramatiseringen. Barnen var överens att det var roligt och att nervositeten och pirret
snabbt gick över när de väl satt igång och dramatiserade.

4.8 Tillfälle 3 grupp 2: Dramatisering av sagan om bockarna Bruse
Den här dagen var det storstädning på avdelningen och vi genomförde
dramatiseringen i hallen på förskoleavdelningen när alla andra barn gått ut på
gården. Anledningen till det var inte att det var storstädning utan att det var det bästa
rummet att göra det i. Vi fick vänta lite inne på avdelningen medan de övriga barnen
klädde sig och gick ut. Under den tiden fick barnen hjälpa mig att möblera lite så att
vi kunde dramatisera i hallen medan städerskan städade. Det blev lite rörigt när vi
försökte flytta möbler. Jag beslutade då att barnen skulle samlas i den blå soffan i
skaparrummet som vi gjort de tidigare tillfällena. Det gjorde att barnen lugnade sig
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lite. Jag informerade barnen om att vi skulle dramatisera eller göra en teater av
bockarna Bruse och frågade barnen hur många roller det finns i sagan.
Vi räknade att det var trollet, lilla, mellan och stora bocken Bruse. Det blev fyra roller.
Vi räknade även barnen och det var sex stycken då ett barn var sjukt och två var
lediga. Vi pratade om att rollerna inte skulle räcka till utan att barnen skulle få lov att
turas om med rollerna och att några skulle få vänta eller vara med som berättare av
historien. Det var tänkt att barnen i sina roller bara skulle säga karaktärens repliker
och att den vuxne eller något barn berättade historien. Det var ingen repetition av
sagan innan vi började denna gång.

När alla övriga barn var ute på gården hjälptes vi åt att möblera färdigt och barnen
satte sig sedan på bron vi byggt.  Sedan hjälptes vi åt att fördela rollerna efter att jag
återberättat att det inte finns roller till alla utan någon måste vänta till nästa gång.
Rollfördelningen fungerade utan problem varje gång. Det blev aldrig något tjafs om
rollfördelningen trots att trollet och stora bocken Bruse var populärast. Sagan
dramatiserades fem gånger så att alla som ville fick vara trollet och stora bocken.
Ett av barnen ville inte vara med utan satt hela tiden bredvid mig och hjälpte till att
berätta sagan. Jag frågade om barnet ändrat sig vid varje nytt tillfälle och om han
ville ha en roll och vilken roll i så fall. Barnet satt nöjd vid min sida under alla
tillfällen men ville inte delta i dramatiseringen trots mina erbjudanden om att fritt få
välja vilken roll han ville.

Jag berättade sagan tillsammans med två barn åt gången och de övriga fyllde i med
sina repliker. Det fungerade väldigt bra men några barn kom av sig ibland och
behövde lite stöd med replikerna. Flera av barnen hade både inlevelse i rollen och
betoning i rösten. Ett av barnen knuffade lite för hårt en gång på trollet när det var
stora bocken men det gick bra och det andra barnet sa bara till att inte knuffas så hårt
vilket jag också talade med barnen om.

Koncentrationen avtog på slutet av aktiviteten och jag förvarnade barnen om att det
var dags att avsluta. Då sa ett av barnen att han inte fått vara troll så vi gjorde
dramatiseringen en femte och sista gång för att sedan avsluta med att sätta oss på
bron vi använt. Jag berättade då vad som skulle ske under morgondagen. Barnen
skulle berätta sagan för varandra med hjälp av de bilder de tillverkat dagen innan.
Det kom sedan ett önskemål från barnen att vi skulle sjunga sången om bockarna
Bruse innan vi avslutade och gick ut på gården till de andra barnen. Alla barn sjöng
med stor inlevelse och entusiasm och de flesta barnen upplevdes kunna texten. Ett av
barnen som i vanliga fall är försiktig överraskade mig väldigt positivt under
dramatiseringen av sagan. Barnet tog för sig och vågade agera ut i rollerna.

4.9 Tillfälle 3: Sammanfattning
Tredje tillfället fick barnen dramatisera bockarna Bruse. Båda grupperna samlades i
målarrummen och fick information om dagens aktivitet. Barnen i grupp 1 var
förväntansfulla, pirriga och spända. Båda grupperna inväntade att de övriga barnen
skulle klä på sig och gå ut på gården då det var i hallen dramatiseringen skulle ske.
Grupp 2 var tvungna att möblera och flytta ut trappallen i hallen vilket störde
koncentrationen, dessutom var det även storstädning inne på avdelningen vilket
också påverkade. Grupp 1 hade lånat rekvisita. Båda grupperna sjöng sången på
initiativ av barnen. Vid rollfördelningen var några barn ur grupp 1 lite oense medan
barnen i grupp 2 inte hade några problem att fördela rollerna. Ett barn i grupp 2
valde att inte delta alls och två barn i grupp 1 deltog bara ett fåtal gånger. Detta samt
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sjukdom och ledighet gjorde att det inte fanns barn till alla roller i grupp 1 vid några
av dramatiseringarna och då fick den vuxne hjälpa till och spela en roll. I övrigt
provade nästan alla barn på de olika rollerna i bockarna Bruse. Barnen i grupp 1
spelade upp sagan sju gånger och desto säkrare de blev desto mer vågade de
improvisera och tänja ut gränserna. Sagan övergick så småningom till en annan egen
saga. Barnen i grupp 2 hade stor inlevelse när de dramatiserade bockarna Bruse och
spelade den 5 gånger då koncentrationen avtog. I båda grupperna berättade den
vuxne sagan till att börja med och barnen fyllde i replikerna ibland med viss hjälp.
Båda pedagogerna försökte få barnen att berätta sagan men det var svårt för barnen
utom för ett av barnen i grupp 1 som både berättade sagan och hjälpte till med
repliker om så behövdes. Grupp 1 avslutade med en samling i målarrummet med ett
utvärderande samtal om dramatiseringen. Grupp 2 samlades och diskuterade inför
morgondagen och avslutade med att sjunga sången om bockarna Bruse. Båda
grupperna gick därefter ut till sina övriga kamrater på gården.

4.10 Tillfälle 4 grupp 1: Berätta bockarna Bruse för varandra som
flanosaga
Sista tillfället skulle barnen få användning av sina flanobilder som de gjorde i början
av veckan. Även den här gången var inte gruppen fulltalig och de var nu endast fyra
stycken. Barnen som var mycket stolta över sina bilder var ivriga att sätta igång.
Återigen sjöngs sången som blev en slags återberättelse inför uppgiften. Därefter var
det samling i byggrummet där dramatiseringen skulle äga rum. Läraren hade
laminerat bilderna istället för att ha flanopapper i brist på material. Det var
meningen att flanobilderna skulle sättas upp med häftmassa. Scenen blev väggen och
barnen satte igång att spela. Först såg de lite frågande ut men efter initiativ av ett
barn följde de andra barnen efter och började improvisera och spela upp bockarna
Bruse. De var väldigt säkra i sitt berättande och det märktes att de kunde sagan vid
detta sista tillfälle. Barnet som tog initiativet ville vara berättare vilket de andra
accepterade. Hon låtsades läsa från ett papper och gick in i berättarens roll medan de
andra barnen turades om att flytta flanobilderna. Även här vägledde hon de barn som
var lite osäkra. Dock ville de endast spela upp sagan tre gånger och att bilderna var
plastiga och uppsatta med häftmassa hämmade och problematiserade sagan eftersom
de hela tiden ramlade ner. De började leka med sina bilder på golvet i stället vilket var
lättare. Barnen tilläts improvisera runt sagan med flanobilderna innan det blev en
spontan avslutning på aktiviteten.

4.11 Tillfälle 4 grupp 2: Berätta bockarna Bruse för varandra som
flanosaga
Alla barnen på avdelningen satt samlade och väntade på sagostunden. Jag gick fram
och sa till de barn som skulle vara med och berätta flanosaga för varandra. Barnen
gick då automatiskt till den blå soffan i skaparrummet där alla andra aktiviteter
startat. Jag sa då till barnen att vi skulle sitta i sagorummet som är ett litet utrymme
mellan två av förskoleavdelningarna. Det är ett långsmalt rum med madrasser efter
ena väggen och mysbelysning på den andra väggen vilket gör belysningen lite skum i
rummet. Antalet barn denna gång var sex då tre var lediga. Barnen satt på madrasser
längs ena väggen och den andra väggen användes som tavla att visa bilderna på. Jag
visade bilderna som barnen tillverkat och informerade om sagan och hur det skulle gå
till under aktiviteten. Barnen fick välja om de ville berätta sagan i par eller ensamma.
Det blev två par och två som ville berätta ensamma vilket innebar att sagan
berättades fyra gånger.
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Det fästes häftmassa på baksidan på bilderna för att kunna fästa dem på väggen. Det
första paret valde ut vilka bilder de ville använda och började berätta sagan. De fick
stöd och hjälp när de fastnade i berättelsen eller replikerna för att komma vidare
både från andra barn och från den vuxne. Det var emellanåt svårt att få fast bilderna
på väggen och ibland ramlade de ner. Det var även ibland svårt för de som lyssnade
på sagan att se bilderna vilket ledde till klagomål och ibland lite okoncentration hos
några barn. Jag satt vid sidan av och fick ibland hjälpa barnen med bilderna.

Det var tänkt att barnen skulle välja bilder innan de berättade sagan och på så vis
skulle bilderna vara olika i varje saga. Nu valde alla att använda samma bilder
förutom gräset som byttes en gång. Barnen började berätta sagan i par och behövde
då ibland hjälp med fördelningen av berättandet och placerandet av bilderna. Det var
annars lätt att det var ett av barnen som tog över och dominerade. Det var lättare för
de andra barnen att se när det bara var ett barn som berättade sagan och visade
bilderna.

Alla barnen berättade sagan i läsriktning där bockarna gick från vänster till höger
över bron. Alla utom ett barn, det barnet läste sagan sist av alla. Han vände på sagan
så att bockarna gick åt andra hållet. Jag frågade då varför han ville ha det så. Då
svarade han att bockarna går åt det hållet. Vid en närmare titt på bockarna syntes det
att han hade helt rätt. Ingen av de andra barnen reagerade på detta när han berättade
sagan och flyttade bilderna från höger till vänster. Vi avslutade efter fjärde
berättandet av sagan och alla verkade nöjda med sin insats och verkar tycka det vara
roligt att få berätta flanosaga för varandra.

4.12 Tillfälle 4: Sammanfattning
När det sista och avslutande tillfället på veckan att berätta en flanosaga ägde rum,
samlades grupp 1 i byggrummet där flanosagan skulle spelas upp. De startade med att
sjunga sången om bockarna Bruse. Därefter tog barnen egna initiativ till att sätta
igång med flanosagan. Grupp 2 samlades i sagorummet som var inrett på ett mysigt
sätt för att inspirera barnen dock kanske lite för skum belysning för en flanosaga. Där
gavs mer information till barnen om vad som skulle ske under samlingen. Ett barn i
grupp 1 ville vara berättare och vägledde de andra barnen i gruppen och de turades
om att flytta bilderna i sagan. De spelade sagan tre gånger. Grupp 2 fick välja ut vilka
bilder de ville ha med i sagan och kom sedan fram till om de ville spela upp i par eller
ensamma. De spelade sagan fyra gånger med stöd av pedagogen och kamraterna i
gruppen. Barnen i båda grupperna tycktes stördas av att bilderna sattes upp med
häftmassa då de ofta ramlade ner. Grupp 1 fortsatte istället att leka med bilderna på
golvet som senare utmynnade i ett spontant slut på tillfället. I grupp 2 behövde
barnen som berättade i par hjälp med fördelningen av arbetet. Det fanns även en
tendens till okoncentration och barnen klagade på att de inte kunde se bilderna.
Sagan berättades med bockarna gående i läsriktning men ett barn i grupp 2 gick med
dem åt andra hållet för det var så de var ritade. Grupp 2 avslutade när alla fått vara
med och berättat sagan.
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5 Analys och diskussion

Vårt syfte med detta utvecklingsarbete var att få djupare kunskaper om hur man som
pedagog kan arbeta med sagotema och olika estetiska uttrycksformer i förskolan. Vi
har i och med detta arbete insett hur viktigt det lustfyllda lärandet är att ta till vara på
i arbetet med barn. Barnen måste få vara aktiva i sitt lärande och ta till sig kunskaper
genom kroppen och de olika sinnena som är vad estetiken handlar om vilket även
Paulsen (1996) framhåller.

Vi har egna erfarenheter i likhet med Granberg (1996) om att sagor inte används i sin
fulla potential. Sagorna kan användas i ett mer pedagogiskt syfte och ge barnen mer
än bara en lugn stund. Med detta i åtanke valde vi att arbeta med en saga som tema
vilket Henriksson (2000) och Dahlgren m.fl. (2004) förordar. I detta tema gavs
barnen möjlighet att använda sig av estetiska uttrycksformer och utveckla sin
skapandeförmåga som skall erbjudas barnen i förskolan enligt läroplanen (Lpfö 98).
Vi anser i likhet med Paulsen (1996) att barn så tidigt som möjligt ska få prova på
olika estetiska uttrycksformer.

Den saga vi valde att arbeta med tillsammans med barnen var den välkända sagan om
bockarna Bruse. Just det valet gjordes för att det är en saga som väldig många barn
lätt knyter an till. Precis som Rossövik (2002) skriver så märkte vi att barnen tyckte
det var spännande och intressant med väsen som i det här fallet trollet. Bockarna
Bruse har dessutom en upprepande struktur och handling som gör den lätt att förstå
och lära sig precis som Pramling m.fl. (1993) och Ekström och Isaksson (1997) anser.
Vi lät barnen bearbeta sagan genom att få uttrycka sig i de estetiska formerna bild,
musik, drama och återberättande av sagan. Det vi såg genom att låta barnen få prova
dessa estetiska former var att de utvecklades oerhört mycket i sig själva och de olika
uttryckssätten. De fick bättre självkänsla samtidigt som deras fantasi stimulerades
och stärktes. Paulsen (1996) anser att förskolan arbetar alltför ytligt med estetiska
uttrycksformer och det anser vi att så blivit fallet även i vårt utvecklingsarbete då vi
var tidsbegränsade. Det kan vara något att tänka på framöver så att barnen får
fördjupa sig under en längre period i en av de estetiska uttrycksformerna.

Alla har ett estetiskt uttryckssätt som passar dem bäst det gäller bara att hitta vilket
och då är det viktigt att barnen får prova på olika sätt tidigt. Vi kunde se under vårt
arbete hur en del barn var duktiga på att rita medan andra älskade att sjunga eller att
dramatisera och uttrycka sig med kroppen. Vi såg att barnen växte som individer när
de hittat något de kände sig duktiga i.

5.1 Vad bör pedagoger tänka på i arbete med sagor och estetiska
uttrycksformer?
Vi upplevde det lättare att fånga barnens uppmärksamhet när vi berättade sagan
utantill och med inlevelse vilket även Paulsen (1996) förordar. Det går att använda sig
av kroppsspråket på ett helt annat sätt när du inte är bunden till en text eller bok.
Även ögonkontakten med barnen underlättas i och med detta. Vi anser i likhet med
Ekström (2004), Lindö (1986) och Rossövik (2002) att det skapas en speciell
stämning vid dessa tillfällen. Vi såg någonting speciellt som lyste upp i barnens ögon
när sagan lästes upp. De tindrade av nyfikenhet och spänning när vi berättade sagan
med inlevelse.
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Ett annat sätt att fånga barnen är att bjuda in dem i sagan och tillåta dem att avbryta
och fråga enligt Henriksson (2000), Ekström (2004) och Nilsson (2007). Barnen i
grupp 2 fick avbyta och ställa frågor om funderingar och det upplevdes som att
barnen blev mer engagerade i sagan och tog den till sig bättre. Nilsson (2007) anser
att det ofta vid sagostunden är pedagogerna som berättar och återberättar en saga
men att det borde vara tvärtom. Vi delar den åsikten med författaren och när barnen i
båda grupperna fick dramatisera och spela upp flanosagan var det barnen som var
verksamma i berättandet av bockarna Bruse.

I båda grupperna var det en lugn och rofylld miljö när sagan berättades vilket
Ekström (2004) och Nilsson anser är viktigt för att barnen ska hålla koncentrationen
uppe. Granberg (1996) skriver att det ska finnas gott om plats vid sagostunden och att
pedagogen ska vara vänd mot barnen. I grupperna såg det lite olika ut då grupp 1 satt
vid bordet och grupp 2 i soffan. Runt bordet blev det bättre plats medan det var
svårare att få ögonkontakt med alla barn. I soffan var det lite mindre plats men
pedagogen hade barnen mitt framför sig och lättare att få ögonkontakt med barnen.

Det finns alltid barn som är lite försiktiga och blyga av sig i förskolan vilket man som
pedagog måste ha förståelse för. Det är ändå viktigt att man uppmuntrar dem att
våga testa nya saker. Barnen måste utmanas att ta ett litet steg i taget. I vårt
genomförande kunde vi se att det både är positivt och negativt att känna barnen
innan. I grupp 1 där den lärarstuderande var ett nytt ansikte för barnen hade man
inga förkunskaper eller förutfattade meningar om barnen utan man såg alla med
samma ögon. Efter första tillfället i grupp 1 var den ordinarie personalen väldigt
förvånade över att ett av barnen som annars var väldigt blyg och försynt hade varit
med och deltagit precis som alla andra. Ibland kan det omedvetet bli så att man som
pedagog inte utmanar barnet för att man tror att den inte vill eller vågar. Det positiva
i grupp 2 där den lärarstuderande var välbekant med barnen var att det från början
fanns en trygghet mellan dem som gjorde att det på ett annat sätt skapade goda
förutsättningar.

Vi anser i likhet med Ekström och Isaksson (1997) att det är viktigt att barnen själva
får avgöra om de vill och hur de vill delta i en aktivitet. I t.ex. dramatiseringen hade vi
detta i åtanke när vi arbetade med barnen. Några barn hade inga problem med att
spela upp och leva sig in i sagan medan andra tyckte att det var jobbigare. Därför tog
vi det försiktigt och gav barnen möjlighet att delta efter deras egna förutsättningar
och önskningar. De kunde t.ex. få sitta bredvid och titta på och eventuellt hjälpa till
med sagan eller om de ville testa att dramatisera en gång var det inga problem.
Genom att ha det förhållningssättet hoppades vi att de skulle våga mer nästa gång
eller lockas av de andra barnens engagemang och entusiasm i dramatiseringen.

5.2 Hur kan pedagoger arbeta med sagor och bildskapande?
Vi insåg precis som Rossövik (2002) vikten av en stimulerande miljö så att man
lättare kan fånga och intressera barnen. På en av avdelningarna var det lite kalt på
väggarna vilket inte gav någon inspiration. Det fanns bl.a. inga uppsatta målningar
eller teckningar som barnen på avdelningen gjort. Ekström och Isaksson (1997) anser
att det är grundläggande att sätta upp barnens bilder på väggarna så att de känner att
deras skapande är viktigt och värdefullt. Det kan vara en stor bidragande faktor till
att det blir en stimulerande och utvecklande miljö.
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Barnen gavs möjlighet att utveckla sin fantasi i bildskapandet då de inte fick se några
bilder från sagan som Pramling m.fl. (1993) rekommenderar.  Det fanns skillnad i
barnens teckningar och vad de avbildat vilket kan peka på de Ekström och Isaksson
(1997) anser att barn avbildar de som de anser viktigast i sagan. Det pekar även på
det Vygotskij (1995) anser att barns fantasi och kreativitet begränsas av deras tidigare
erfarenheter.

Det var intressant att se utvecklingen hos de barn som hade svårt att rita utifrån
deras egna/inre bildminne vilket Doverborg och Anstett (2003) anser att de har
lättare för än att tala om sagan. Vi upplevde att barnen hade svårt att lita till sin egen
förmåga och fantasi, rädda att göra fel. Det kan vara orsaken till att det inte stämmer
med det författarna anser. Efter att vi uppmuntrat och väglett barnen som både
Pramling m.fl. (1993) och Paulsen (1996) anser viktigt, vågade de testa på att rita och
tillslut var det inte längre något problem för dem. När man arbetar på detta sätt kan
det gynna utvecklingen av barnens fantasi och kreativitet enligt Paulsen (1996) och
Vygotskij (1995). De får även möjlighet till bearbetning av egna erfarenheter och
upplevelser vilket Ekström och Isaksson (1997) anser viktigt.

Vi kunde under barnens bildskapande se det Pramling m.fl. (1993) nämner som den
kulturella bildteorin där de utvecklar bildskapandet i samspel med varandra både
barn och vuxna. Barnen samtalade och visade varandra vad de ritat.

5.3 Hur kan pedagoger arbeta med dramatisering av sagor?
Pramling m.fl. (2008) beskriver hur centralt det är att barnen i förskolan måste få
göra känslomässiga upplevelser i sitt lärande samtidigt som de inre reflektionerna
måste få komma till uttryck. Det ville vi eftersträva genom att låta barnen få
dramatisera sagan om bockarna Bruse. Vi ville att barnen skulle få använda sina olika
sinnen och skapa sina egna erfarenheter och kunskaper. Pramling m.fl. (2008) menar
även att det är lättare att ta till sig kunskaper genom kroppen vilket vi såg tydligt då
barnen efter dramatiseringen befäst sagans handling ytterligare. Lindö (1986) anser
att man med hjälp att sagor kan utveckla barns sätt att uttrycka sig i drama vilket vi
instämmer och ser likheter med i vårt genomförande. Barnen var till en början väldigt
nervösa, osäkra och pirriga inför utmaningen att dramatisera sagan men att de kände
sig väldigt stolta och nöjda efteråt. När barnen dramatiserade sagan upprepande
gånger märkte vi dessutom att de tog större initiativ, tänjde på gränserna och lät
fantasin flöda. Vi såg under dramatiseringen när barnen började skapa sin egen saga
att processen som Vygotskij (1995) belyser är viktigare än slutresultatet. I den ena
gruppen mynnade sagan om bockarna Bruse ut i en annan, egen saga, vilket vi tyckte
var viktigt att låta dem få göra. Vi anser i likhet med Vygotskij att det är viktigare att
barnen får låta sin fantasi och kreativitet flöda än att det skulle bli en färdig saga.

I grupp 1 var barnen till en början lite oense om rollfördelningen inför
dramatiseringen vilket gjorde att det blev lite tjafs. Efter några diskussioner enades
dock barnen gemensamt på ett bra sätt och kom fram till att alla skulle få testa på de
olika rollerna. Detta visar på det Pramling m.fl. (2008) menar, att estetiken kan
underlätta inom andra områden i förskolan som t.ex. ökad gruppkänsla eller
samarbete. Vårt mål var att låta barnen dramatisera och göra känslomässiga
upplevelser i sagan om bockarna Bruse men vi såg som sagt även att det resulterade i
ökat samarbete och sammanhållning i gruppen. Barnen hjälpte och vägledde
varandra i utförandet samtidigt som de hade roligt. Vår tanke var att estetiken skulle
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vara målet som Pramling m.fl. (2008) förordar men att det även omedvetet blev en
metod för att uppnå andra mål som Paulsen (1996) anser är vanligt.

Rossövik (2002) menar att det är bra att andvända sig av rekvisita när man
dramatiserar tillsammans med barnen. Den ena gruppen hade tillgång till rekvisita
vilket ledde till att barnen lättare kunde leva sig in i rollerna och sagan. I den andra
gruppen som inte hade rekvisita såg man tydligare att barnen var tvungna att
förstärka med sitt kroppsspråk för att visa vilka roller de hade vilket även det kan
vara viktigt.

5.4 Hur kan pedagoger arbeta med sång och återberättande i ett
sagotema?
Vi märkte direkt under vårt temaarbete att barnen tyckte det var väldigt lustfullt att
sjunga och dramatisera. Barnen log med hela kroppen när de sjöng om bockarna
Bruse. Det blir ett lustfyllt lärande av sagan genom sången vilket tyder på det
Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar med att det går att lära mycket genom att
använda sig av musik som när barnen lär sig sagan om bockarna Bruse genom
sången.

Granberg (1996) anser det viktigt att flanosagan berättas i den riktning figurerna är
ritade. Det var dock bara ett av barnen i grupp 2 som reagerade på detta och visade
flanobilderna i sin saga tvärtemot läsriktningen då figurerna var ritade att gå åt de
hållet.

Vi planerade medvetet in återberättandet av sagan med flanobilder till sista tillfället.
Detta för att barnen skulle få sagan återupprepad och bearbetad vid flera tillfällen och
med så många sinnen som möjligt vilket är en bra förutsättning för lärande enligt
Lindö (2005) och Granberg (1996). Dels genom berättandet av sagan och dels genom
att de fått rita bilder ifrån sagan vid de två första tillfällena. De fick genom att
dramatisera den, lära sagan genom/med hela kroppen och även repetera den genom
att sjunga sången. Detta tillsammans med sagans enkla och upprepande struktur som
Pramling m.fl. (1993) och Ekström och Isaksson (1997) förordar gjorde det lättare för
barnen att berätta sagan vid sista tillfället som vi tänkt. En annan sak som
underlättade för barnen vid återberättandet var användningen av deras egna
flanobilder som enligt Granberg (1996) fungerade som stöd. Barnen var stolta och
nöjda när de berättat flanosagan för varandra vilket kan tyda på en stärkt självkänsla
enligt Ekström och Isaksson (1997). Vi upplevde även att barnen var stolta och nöjda
över sina egna flanobilder som de fick använda sig av vid berättandet.

5.5 Reflektioner angående genomförandet
Aktiviteterna genomfördes parallellt på de två avdelningarna. Vi träffades efter varje
tillfälle för att tillsammans dokumentera, reflektera, diskutera och utvärdera både
individuellt och tillsammans om hur aktiviteten fungerade. Det är lättare att gå ifrån
verksamheten när man är student/praktiserar på en avdelning och går utöver övrig
personal. Det finns då en helt annan möjlighet att t.ex. dokumentera och utvärdera.
Det kräver både god planering och flexibilitet om detta ska gå att genomföra i
ordinarie verksamhet.
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Vi märkte hur sårbart arbetet blev när så många barn var borta och att planeringen
fick ändras något. Det tyder på att man som lärare måste ställa in sig på att arbetet
oftast inte blir som man tänkt sig och att man måste vara flexibel i sin planering.

Ett problem kan vara att fördela rollerna vid dramatiseringen. Det kan då vara en idé
att spela upp dramat flera gånger så att alla får chansen att vara med. Det viktiga är
att förbereda barnen och fördela rollerna innan så att det inte blir en massa tjafs när
det väl är dags att dramatisera.

Vi upplevde det sista tillfället med flanosagan som det minst förberedda vilket också
till viss del avspeglade sig i genomförandet. Ett stort problem i detta var att de
laminerade bilderna lätt ramlade ner när de var fästa med häftmassa. Det ledde till
att det störde koncentrationen under aktiviteten. Vi lärde oss att vi i framtiden istället
kommer att använda oss av riktiga flanobilder och flanotavla.

Vi har under arbetets gång märkt hur roligt barnen haft det vid de olika tillfällena.
Hade vi haft mer tid på oss skulle vi ha frågat barnen om de kanske ville dramatisera
sagan eller berätta flanosagan för de övriga barnen på avdelningen.
Det såg olika ut i grupperna vid uppföljningen av aktiviteterna. I grupp 1 var det
uppföljning tillsammans med barnen efter varje tillfälle utom det sista. I grupp 2
förekom ingen direkt uppföljning med barnen. Däremot träffades vi lärarstudenter
efter varje tillfälle för att följa upp och utvärdera dagens aktivitet.

5.6 Slutsats
Det är viktigt som pedagog att förbereda sig väl och planera de olika momenten. Det
går lättare att fånga barnen i sagan om pedagogen kan den utantill och bjuder in
barnen att ställa frågor om sagan. Sagotemat och utvecklandet av de estetiska
uttrycksformerna visar på ett lustfyllt lärande där barnen inte bara utvecklar estetiska
uttrycksformer utan även lär sig sagan genom sina sinnen.

Miljön är viktig och måste vara lugn och inspirerande. Barnen behöver inte bilder för
att inspirera deras fantasi och kreativitet när de ska rita men de kan då ibland ha lite
svårt att komma igång. Under dramatiseringen lärde barnen sig sagan genom/med
kroppen, som bonus såg vi att de även utvecklades och stärktes i sin självkänsla. De
fick även prova på sin sociala kompetens när de skulle fördela rollerna. Barnen
behövde vuxenstöd vid berättandet av sagan men det behövdes mindre och mindre
vartefter. Varför inte låta barnen turas om att berätta flanosagor för varandra i
verksamheten med eventuellt vuxenstöd.

Vi har i detta arbete insett vilken potential det finns i arbete med sagor som tema och
användandet av estetiska uttrycksformer. Så vårt råd till pedagoger är att använda
sagor i förskolan men läs dem inte bara för barnen. Använd och utveckla estetiska
uttrycksformer tillsammans med sagorna och barnen. Det ska enligt läroplanen
erbjudas och ingår i pedagogens ansvar i förskolan.
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Bilaga 1
Hej föräldrar!

Vi är två studenter som läser sista terminen på Mälardalens högskola. Våra namn är Mikael
Strömberg och Sofie Ekström. Många av er känner nog igen Mikael som både praktiserat och
arbetat extra på förskolan under några år. Sofie är däremot ny på förskolan men ser mycket
fram emot att träffa och lära känna era barn under hösten då vi skall skriva vårt
examensarbete. Arbetet kommer att handla om hur man som pedagog kan använda sagan i
verksamheten genom att arbeta med estetiska uttrycksformer. Med estetiska uttrycksformer
menar vi att barnen t.ex. får rita, sjunga och dramatisera sagan. Detta kommer att ske vid olika
tillfällen under hösten.

För att kunna genomföra denna undersökning behöver vi ha er tillåtelse att få göra det
tillsammans med ert barn. Vi kommer dock inte använda oss av alla barn i barngruppen utan
slumpvis välja ut en grupp att arbeta med. Detta för att ge oss så bra förutsättningar som
möjligt att genomföra vårt examensarbete.
Vi kommer att använda oss av digitalkamera när vi dokumenterar verksamheten och därför
behöver vi även er tillåtelse att få fotografera era barn. Bilderna kommer att användas för att
vi ska kunna analysera genomförandet. Eventuellt kommer vi även att använda dem när vi
redovisar vårt arbete på högskolan. Vi kommer också att skriva loggbok efter varje tillfälle.
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och alla namn på barn i arbetet kommer att
vara påhittade. Även namnet på förskolan kommer att ändras.

Deltagandet i detta projekt är helt frivilligt men vi hoppas att så många som möjligt vill ställa
upp och hjälpa oss. Resultatet kommer att leda till en rapport som kommer att publiceras i en
databas på Mälardalens högskola som finns tillgänglig för allmänheten. Rapporten kommer
inte att innehålla några bilder från arbetet. Vi kan även se till att rapporten kommer att finnas
på förskolan när den är godkänd och klar.
Vi ser fram emot ett lustfyllt och lärorikt samarbete med er och era barn på förskolan.
Med vänliga hälsningar Sofie Ekström och Mikael Strömberg.

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er via telefon eller mail.
Mikael. Tel. xxx-xxxxxxx Mail. xxxxxxxx@student.mdh.se
Sofie. Tel. xxx-xxxxxxx Mail. xxxxxxxx@student.mdh.se

Om vi skall kunna genomföra detta projekt behöver vi veta så snart som möjligt om ert barn
får delta. Allra senast fredagen den 2/10-2009. Ett stort tack till er alla som ställer upp och
svarar på vår förfrågan. Med vänliga hälsningar Mikael och Sofie.

Ja Nej
Mitt barn får delta i projektarbetet.

Mitt barn får fotograferas.

Mitt barn får visas på bild vid redovisningen på högskolan.

Barnets namn. Målsmans underskrift.

___________________________ ______________________________

mailto:xxxxxxxx@student.mdh.se
mailto:xxxxxxxx@student.mdh.se
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Bilaga 2
De tre bockarna Bruse

Det var en gång tre bockar som alla hette Bruse. Det var lilla bocken Bruse,
mellanbocken Bruse och stora bocken Bruse. En dag skulle de gå till ängen och äta sig
stora och starka. Men vägen dit gick över en bro och under bron bodde ett gammalt
fult och elakt troll. Först trippade lilla bocken Bruse över bron.

- Tripp, tripp, tripp, lät det i bron
- Vem är det som trippar på min bro, röt trollet.
- Det är bara lilla bocken Bruse. Jag ska gå till ängen och bli stor och stark, sa

bocken.
- Nu kommer jag och tar dig, röt trollet.
- Nej, nej, ta inte mej. Jag är så liten, så liten. Vänta lite så kommer min bror,

mellanbocken Bruse. Han är mycket större.
- Låt gå för det, brummade trollet.

Om en liten stund kom den mellersta bocken Bruse trampande över bron.
- Tramp, tramp, tramp, lät det i bron.
- Vem är det som trampar på min bro, röt trollet.
- Det är mellanbocken Bruse. Jag ska gå till ängen och äta mig stor och stark, sa

bocken.
- Nu kommer jag och tar dig, röt trollet.
- Nej, nej, ta inte mej. Vänta lite så kommer den stora bocken Bruse, han är

mycket, mycket större.
- Låt gå för det, brummade trollet.

Om en liten stund kom den stora bocken Bruse klampande över bron.
- KLAMP, KLAMP, KLAMP, lät det i bron.
- Vem är det som klampar på min bro, röt trollet.
- Det är stora bocken Bruse. Jag ska gå till ängen och äta mig stor och stark, sa

bocken.
- Nu kommer jag och tar dig, röt trollet.
- Ja, kom du bara. Jag är inte rädd för dig. Jag har två stora horn att stånga dig

med och starka ben att sparka dig med.

Trollet kom upp och stora bocken Bruse stångade trollet så det föll med ett väldigt
plask rakt ner i ån. Där förvandlades trollet till en stor och mossig sten. Nu kan
bockarna Bruse tryggt gå över bron för att äta sig mätta och stora på ängen.

”De tre bockarna Bruse” är en norsk folksaga, och denna klassiska folksaga finns i
flera olika bilderboksvarianter. Denna version av sagan är hämtad ur Ann Granberg
bok ”Småbarns sagostund” (s.91-92).
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Bilaga 3

2 Mellanbocken Bruse trampa´ över trollebro.
”Nu tar jag dig!”, sa trollet. Vad svara bocken då?
”Nej nej nej, ta inte mig, ta den som är efter mig.
Ta du stora bocken, stor och fet och tjock en.”

3 Stora bocken Bruse klampa´ över trollebro.
”Nu tar jag dig”, sa trollet. Vad svara bocken då?
”Rädd för dig det är jag ej, kom du bara upp till mig”,
sa den stora bocken, stor och fet och tjock en.

4 Stora bocken Bruse stånga´ trollet ner i ån,
och alla bockar Bruse går trygga över bron.
Nu är denna visan slut, bockarna går ofta ut
att i skogen beta, äta och bli feta.

Sången om bockarna Bruse är skriven av Arvid Höglund och är hämtad på sidorna
135 och 136 ur ”Barnens svenska sångbok” sammanställd av Anders Palm och Johan
Stenström.


