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I vårt utvecklingsarbete har syftet varit att pröva ett arbetssätt där man i förskolan 
kan använda sagor som ett pedagogiskt verktyg för att låta barnen uppleva, fantisera 
och reflektera kring sagan, deras egna erfarenheter och bokens budskap som i det här 
fallet handlar om hur man är en bra kompis. Vi valde att jobba förebyggande med 
detta kompistema där vi behandlade värdegrundsfrågor. Under temat använde vi oss 
av loggboksskrivande för att dokumentera vårt arbetssätt. Genomförandet ägde rum 
vid fem tillfällen på två olika förskolor under en tvåveckors period. I detta arbete har 
barns perspektiv utgjort fokus och det betyder att även samtalets betydelse lyfts fram. 
Slutsatsen är att det varit lustfyllda tillfällen där vi haft sagan som verktyg och något 
vi kommer jobbare vidare med vid andra tillfällen.   
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1. Inledning 
”Det blåser en vind den smeker din kind den viskar i ditt öra det du nu ska få höra” 
(Granberg 1996 s.68)  
 
I detta examensarbete har vi valt att göra ett utvecklingsarbete på förskolan där vi vill 
pröva ett arbetssätt där man kan använda sagor som ett verktyg för att låta barnen 
fantisera, uppleva och reflektera kring värdegrundsfrågor. I vårt arbete har vi valt att 
använda oss av boken ”Vem räddar Alfons Åberg” och fokus har vi valt att lägga på 
hur man är en bra kompis. Vi har efter att ha läst böckerna om Alfons Åberg märkt 
att de har tydliga budskap och behandlar en del värdegrundsfrågor som är viktigt att 
bearbeta redan i tidig ålder. 
 
Sagor är något som fascinerat både stora och små i alla tider. Vi vuxna bör bjuda in 
barnen till sagans förtrollade värld där allt kan hända, både att läsa för avkoppling 
men också för att ha ett syfte med den. Enligt Dejke (2006) stärker sagan den sociala 
tillhörigheten mellan individer samt behandlar moral och etik. Sagan skapar 
gemenskap och ger oss inblick i andra tider och kulturer. Den ger oss ord och begrepp 
som hjälper till att bygga upp vårt ordförråd och vår förståelse för omgivningen. 
 
Vi har båda tidigare erfarenheter från olika förskolor där vi oftast sett att sagan 
används endast för att det ska vara lugnt efter maten eller för att personalen ska 
kunna få ut sina raster. Detta är något som även Granberg (1996) diskuterar då 
sagostunden inte alltid har något pedagogiskt syfte trots att personalen ser 
sagoläsning som en självklar aktivitet på förskolan.  
 
Vi har, trots det föregående, också andra erfarenheter från att arbeta med sagor där 
sagan haft ett syfte och där vi jobbat kring sagan med att skapa, dramatisera m.m. Vi 
såg att barnen uppskattade detta och det vill vi nu bygga vidare på. Läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) strävar efter, att barnen i 
förskolan ska erbjudas en start till ett livslångt lärande där deras nyfikenhet och lust 
till att lära ska stimulera dem till språklig medvetenhet, upptäcka, uppleva, reflektera 
och fantisera. Genom att läsa och arbeta kring sagor hoppas vi att det blir ett lustfyllt 
lärande där barnen har roligt samtidigt som de får möjlighet att stimulera språket, 
enskilt och i grupp. Granberg (1996) menar att utformas sagostunden till en trivsam 
upplevelse för barnen kan det också bidra till att de lättare kan reflektera kring 
budskapet som sagan har att ge.  
  
Anledningen till att vi valt att använda oss av sagor är att det intresserar oss särskilt 
och vi anser att det går att arbeta mycket mer kring en saga än att ”bara” läsa den. 
Genom att barnen får uppleva, fantisera och reflektera sagan samt utifrån egna 
erfarenheter får vi dem också engagerade och delaktiga i deras lärande på ett lustfyllt 
sätt. Genom att de får uttrycka sig i bild, leken och samtalet får barnen möjlighet att 
använda sig av sina olika sinnen 
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att pröva ett arbetssätt där man i förskolan kan 
använda sagor som ett pedagogiskt verktyg för att låta barnen uppleva, fantisera och 
reflektera kring värdegrundsfrågor. 
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1.2 Frågeställningar  
1. Varför använda sagor som ett pedagogiskt verktyg? 
2. Varför är det viktigt med värdegrundsarbete redan i förskolan?  
 

2. Litteratur 
2.1 Värdegrunden  
Vuxna på förskolan har en viktig roll för att synliggöra värdegrunden för barnen, 
skriver Johansson (2001), det krävs engagerade vuxna som ser och deltar i barnens 
värld. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) bör pedagoger ständigt tänka 
på sitt förhållningssätt och de etiska värden som förskolan strävar mot. Barn lär sig 
tidigt att uttrycka och använda sig av etiska normer och värden. Tillsammans i 
förskolan skapar barn värden för sin gemenskap. Johansson (2001) menar att det är 
viktigt att pedagogerna är medvetna om att även små barn har kunskaper om normer 
och etiska värden samt att det är på förskolan som dessa grundläggs.  
 
Pape (2001) skriver att betydelsen för barn i förskolan att ha en vän är stor, någon 
som man kan leka med, vara osams med och föra spännande samtal med. Vad som 
krävs av barnen är att de har förmågan till social kompetens för att kunna utveckla 
vänskap. Genom vänskapen med andra barn tillägnar de sig även nya färdigheter och 
kunskaper. Vuxna i förskolan har en viktig roll att hjälpa barnen upprätta 
vänskapsrelationer och finns barn som har svårigheter med att ta kontakt med andra 
barn får den vuxna vara med som stöd. Något som är viktigt på förskolan är även att 
de vuxna jobbar med hela barngruppen för att stämningen där ska vara trevlig att 
vistas i.  
 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) kan man läsa att:  
 

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla 
verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och 
jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i 
verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom 
konkreta upplevelser” (s. 31) 

 
2.2 Historik 
Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) skriver att fenomenet där vuxna läser 
för barn är flera hundra år gammalt.  Enligt Lindö (1986) var under 1700-talet allt 
som tillhörde fantasin bannlyst, barnen skulle fostras efter herrens förmaningar. 
Sagor kunde oroa barnens fantasi och hämma dem ifrån att inta nya kunskaper. 
Vidare skriver Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) att skriften var från 
början riktad till lärda män och skolpojkar, läsandet var inte en lämplig 
sysselsättning för kvinnor och barn. På 1700-1800 talet växte den borgerliga familjen 
fram och läsningen flyttades in i medelklassens salonger där fadern läste högt för 
familjen. På 1800-talet lyftes en ny syn på barn fram vilket gjorde att de fick egen 
litteratur och modern tog över läsningen i barnkammaren. Under vårt sekel har 
förskolan, skolan och fritidshemmen tagit upp traditionen med högläsning för yngre 
barn.  
 
2.3 Vad ger sagan oss? 
Sagan är ett naturligt inslag i förskolans verksamhet och kan användas på många 
olika sätt samt är ett bra pedagogiskt verktyg. I ett tema kan sagan vara utgångspunkt 
där innehållet har ett speciellt budskap som det går att arbeta kring. Sagan kan skapa 
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inspiration för leken samt andra skapande aktiviteter. Författarna menar att böcker 
och berättelser har en given plats på förskolan, det är ett område som förskolan ska 
lägga fokus på. Att arbeta med berättandet ska bidra till att barnet får en förståelse 
och en insikt i sin egna och andras sociala och kulturella miljöer. Genom böckerna 
och berättandet får även barnen språklig stimulans, ger dem nya erfarenheter och 
stimulerar barnets fantasi. Det hjälper barnen att bearbeta upplevelser och förstå 
känslor (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993). 
 
När barn tidigt får höra sagor menar Granberg (1996) att de också har lättare att 
uppleva medkänsla och empati för andra. Deras förmåga att föreställa, fantisera och 
sätta sig in i andra människors situationer utvecklas. Sagostunden är något som ska 
ge barnen avkoppling och glädje. Det är viktigt att barnen känner sig delaktiga och 
engagerade i sagostunden, att de upplever den som positiv, rolig och lekfull. Genom 
att göra sagostunden till en trivsam upplevelse kan man också räkna med att barnen 
har lättare att reflektera kring sagans budskap. Alla barn, stora som små, behöver 
höra sagor berättas, genom att samla barnen i sagostunden stärker man gruppen och 
grupptillhörigheten. Dejke (2006) skriver att i sagans värld skaffar vi oss litterära 
vänner som sedan följer oss genom livet. 
 
Sagor är något som vi alla behöver, där fantasi och magi har ett viktigt inslag, genom 
sagan upplever vi dramatik, skratt och tårar. Den ger oss även en ökad förståelse för 
olika ord och begrepp som vi annars inte använder i vår vardag. Begreppen hjälper 
barnen att utveckla och berika sitt språk, när vi läser riktar vi intresset mot språket 
som blir ett verktyg för kommunikationen. I sagan ingår vi i en gemensam kultur där 
vi känner tillhörighet. Något som bland annat bearbetas i sagor är etik och moral 
frågor, där karaktärerna symboliserar gott, ont, rätt eller fel, vilket leder till att det 
blir lätt att ta ställning för och emot (Dejke 2006). Den ger även en förståelse för hur 
andra människor har det i olika kulturer och i olika tidsepoker något som även 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) belyser, att verksamheten ska utformas så att 
varje barn utvecklar en förståelse för att kunna leva sig in i andras livssituationer.  
Granberg (1996) skriver vidare att i sagan finns även möjlighet att ge barnen 
information och insikt om olika saker, det kan handla om att sätta ord på saker och 
ting eller behandla frågor om etik och moral.  Något som är viktigt att tänka på är att 
sagostunden ska respekteras av andra och inte störas av andra moment utifrån. Om 
inte detta tas hänsyn till får inte sagan den positiva inverkan som den faktiskt har. 
Syftet med sagostunden, menar Granberg (1996), är bland annat att den ska 
underhålla barnen, stärka gruppkänslan, vara språkutvecklande, väcka barnens 
fantasi och lägga grunden för att känna empati.  
 
Vidare skriver Granberg (1996) att om sagostunden ses som något positivt hos 
barnen och de känner trygghet i den finns det möjlighet att de yngre barnens språk 
påverkas, ordförrådet ökas och de får förståelse för nya och andra ord. Genom att 
höra och läsa sagor menar Lindhagen (1993) att man utvecklar ett intresse hos barnet 
för litteraturen. Något som även utvecklas är språket och den språkliga 
medvetenheten hos barnet. Säljö (2000) skriver att i det sociokulturella perspektivet 
sker lärandet i samspel med andra. Genom interaktionen och den gemensamma 
kulturen utvecklar barnet sitt lärande. En tanke ifrån det sociokulturella perspektivet 
är att individer är i ständig utveckling och i samspel med andra får vi möjligheten att 
ta till oss nya kunskaper samt erfarenheter. Med sagoläsning, menar Lindhagen 
(1993), ges alla barn möjlighet att utveckla sitt språk i samspel med andra.  
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2.4 Hur framföra sagan? 
Sagostunden bör, enligt Granberg (1996), vara en aktivitet på förskolan som är 
regelbunden, på det viset skapas en trygghet hos barnen, att de samlas vid samma 
plats och tid varje dag. Det är viktigt att barnen inte är trötta under sagostunden då 
de ska hålla koncentrationen uppe, morgonsamlingen på förskolan är den bästa 
tiden, de flesta är där då och barnen är nyfikna över vad som ska ske. Lundin 
Rossövik (2002) menar att efter att ha läst sagan för barnen där de fått lyssna och 
uppleva har man som pedagog enorma möjligheter att fortsätta arbeta vidare med 
sagan och dess budskap i form av ett tema. Arnesson Eriksson (2009) skriver att när 
man jobbar kring en saga och har det som tema ger det glädje och motivation till alla, 
barn och pedagoger, tillsammans reser man in i sagans och fantasins förtrollade 
värld. De bästa utgångspunkterna för att skapa lärande och utveckling hos barnen är 
att låta dem uppleva och ha roligt.   
 
Svensson (1995) skriver att innan läsningen för barnen är det bra att försöka läsa den 
själv först, då ges vetskap om vad boken handlar om, om den passar barngruppen 
eller inte. Det är också viktigt att läsa sagan genom att skifta rösten och tonläget samt 
lägga kraft på olika ansiktsuttryck som sagan förmedlar. Detta är något som även 
Lindö (2005) menar är viktigt i berättandet av sagan, att våga prova olika röster och 
ansiktsuttryck. Genom att göra på det viset, skriver Svensson (1995) vidare, fångas 
barnens intresse och nyfikenhet för vad som ska hända i sagan.  
 
Inför sagostunden, menar Lindö (2005), kan man skapa en miljö som gör barnen 
extra förväntansfulla genom att t.ex. lägga ut kuddar på golvet och ha tända ljus för 
att skapa en behaglig stämning. Det är också viktigt att man tänker på hur man 
placerar barnen så att man under sagan kan ha ögonkontakt med dem. Svensson 
(1995) menar att det är viktigt med ögonkontakt med barnen när man läser för det 
hjälper känslan av gemenskap att infinna sig 
 
Enligt Granberg (1996) kan man berätta en saga på olika tillvägagångssätt, bland 
annat genom högläsning eller med hjälp av flanobilder. När det gäller högläsning är 
det viktigt att den som läser gör det med känsla och vågar leva sig in i sagan. För att 
det ska bli en trivsam upplevelse för barnen gäller det att de inte är för många 
samtidigt, är de för många är det svårt för alla barnen att se bilderna och de tappar då 
lätt fokus på sagan. Ett annat sätt, som passar bra om det är många barn, är att läsa 
sagan med hjälp av flanobilder, då har alla barn lättare att se bilderna och samtidigt 
ha fokus på sagan.  
 
2.5 Boksamtal/Samtal 
Genom att samtala med barn om böcker och det som lästs, menar Chambers (1994), 
hjälper vi dem även att behärska samtalet i andra situationer också. Det händer när 
barn omges av böcker som väcker deras nyfikenhet och de får möjlighet att lyssna till 
sagor av olika slag samt stimuleras att prata om det som lästs. Enligt Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) ska verksamheten ge varje barn möjligheten att utveckla sitt 
berättande, lyssnande och reflekterande över sina olika tolkningar. Vidare skriver 
Svensson (1995) att genom att samtala om det man läst ihop med barnen inverkar det 
på deras språkutveckling på ett mer berikat sätt än om man bara läser utan att 
diskutera innehållet efteråt. För att vi ska kunna hjälpa barnen sätta ord på olika 
begrepp, anser Arnesson Eriksson (2009), att det är viktigt att tänka på att tiden för 
samtalet finns på förskolan och även ges utrymme för det. I samtalet, menar 
Svensson (1995), handlar det om att ta reda på hur barnen uppfattat innehållet i 
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boken och vara öppen för att alla uppfattar saker olika. Detta lyfter även Chambers 
(1994) som menar att alla ska ge uttryck för sin tolkning av budskapet i boken och att 
tolkningarna är något som kan skilja sig åt.  
 
Om man ska få barn att reflektera och samtala gäller det att de har ett intresse av 
innehållet. Det gäller även att den vuxne tydligt visar intresse för barnet och dess 
tankar samt ställer frågor till dem där det inte finns några korrekta svar (Pramling 
Samuelsson & Mårdsjö, 1997). När man som pedagog vill arbeta och stimulera 
barnets tankar och förståelse om sin omgivning kan det ske genom att barnen får 
samtala och reflektera. Genom att pedagogen ställer utvecklande frågor och fångar 
barnens idéer samt skapar lägen i vardagen där man utmanar tankarna kan det leda 
till att barnen reflekterar, förstår och kan se samband (Doverborg & Anstett, 2003). 
Det är viktigt, anser Emilson (2003), att man som pedagog är aktiv och intresserad av 
att bli delaktig i barns värld för att vi ska kunna förstå dem utifrån deras perspektiv. 
Detta lyfter även Läroplan för förskolan (Lpfö 98) fram, att barnen på förskolan ska 
mötas av vuxna som är intresserade av dem, ser till individen och ser allas förmågor. 
 
2.6 Bild 
Weissenrieder (2008) skriver att när det gäller bild är det viktigt att det ska vara 
lustfyllt för barnen, glädje skapas genom att barnen inspireras och utmanas. Bild och 
språk, menar Lindö (1986), har en central plats i sagans värld. Bilden och ordet är två 
funktioner som kompletterar varandra, tillsammans blir de ett verktyg där man ger 
uttryck för egna händelser, erfarenheter och känslor. När man studerar vad barnet 
målat, anser Doverborg och Anstett (2003), kan det vara svårt att uppfatta barnets 
bild och budskap men deltar man som pedagog i samtalet med barnet kring bilden får 
man en förståelse för barnets tankar och idéer som uppstår vid skapandet. Inom den 
sociokulturella bild teorin, skriver Weissenrieder (2008), sker utvecklingen genom 
interaktionen med andra barns bildskapande. Det är inte så ofta som vuxna tecknar 
så det är i sällskap med andra barn som bildskapandet stimuleras, det görs genom att 
de ser hur andra har målat samt att de härmar efter och pratar om de saker som de 
målar. 
 
2.7 Leken 
Mauritzson och Säljö (2003) skriver att leken är en naturlig sysselsättning för barnet 
där de ger uttryck för inre behov på ett lustfyllt sätt. Enligt Läroplanen för förskolan 
(Lpfö 98) är leken en viktig del för varje barns lärande och utveckling, leken är något 
som ska skapa verksamheten i förskolan. Det lustfyllda lärandet gynnar fantasin, 
kommunikationen, tänkandet och samarbetet mellan barnen. I leken ges även barnet 
möjlighet att bearbeta bland annat erfarenheter och ge uttryck för känslor. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att kulturen som barnet framkallar 
genom leken uppstår genom deras medverkan, samlärande och interaktion. I lek sker 
samlärande när barnen är tillsammans och lär av varandra. Enligt Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) skall miljön på förskolan sprudla av lek, nöje, gemenskap, 
kommunikation och ett lustfyllt lärande. I denna miljö lär barnen sig att samtala och 
att ta reda på varandras tankar. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
menar att barns leksituationer börjar av barnens egna erfarenheter och att det är 
genom leken som samlärandet skapas. När en gemensam lek ska utvecklas behövs det 
en förenad tanke trots att varje enskilt barn tar utgångspunkt i tidigare kunskaper. 
Den gemensamma tanken kan förändras genom kommunikationen som uppstår 
under lekens gång, om leken ska starta och fortsätta är det viktigt att barnen intar 
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sina roller men även här kan lekens struktur ändras genom att barnen kommunicerar 
med varandra. 
 
2.8 Fantasi och kreativitet 
Lindhagen(1993) skriver att kreativitet är ett fantasirikt utnyttjande av de olika 
sinnena. Sagor utökar kreativiteten som i sin tur stimulerar fantasin. Enligt Granberg 
(1996) stimuleras barns fantasi genom att de får tillgång till sagostund, om barnen 
känner sig engagerade och känner att de får möjlighet till att delta i sagan utvecklas 
fantasin ytterligare hos barnen. De får till exempel komma med kommentarer 
angående sagan eller berätta egna berättelser, sagostunden ses då som en dialog 
mellan barn och vuxna, på det viset stärks också barnens självförtroende. 
Sagostunden för barn är ett sätt att öppna upp dörrarna till litteraturens värld, här 
finner de avkoppling, lärdom och erfarenhet.  
 
Ibland, menar Svensson (1995), att barn behöver höra sagor med färre eller inga 
bilder alls. Det är för att barnen själva ska få fantisera fritt om omgivningen och 
karaktärerna i sagan. Granberg (1996) skriver att utifrån barnens fantasi skapar de 
egna bilder till en berättad historia, orden i sagan blir till bilder. Enligt Lundin 
Rossövik (2002) är det i fantasin tillåtet att utforska, upptäcka och uppleva, 
tillsammans eller enskilt. När barn fantiserar lägger de ner mycket energi på det och 
de kan även uppfatta sina fantasier som något verkligt. Det kan därför vara svårt för 
oss vuxna att veta om barnen fantiserar eller är om der är verklighet.  
 
Vygotskij (1995) menar att vuxna har rikare fantasi än barn eftersom de har mer 
erfarenheter men att i den pedagogiska verksamheten vidgas barnets 
erfarenhetsvärld, ju mer ett barn får höra, se och uppleva gynnar det deras fantasi. 
Fantasi bygger och hämtas alltid ifrån verkligheten och ifrån tidigare erfarenheter hos 
individen, exempel flickan som leker med dockor och som ser sig själv som mamma 
eller ett barn som sitter på en käpp och leker att han/hon är ute och rider. Dessa 
situationer grundar sig i vad barnen tidigare sett och upplevt. 
 

3. Metod 
3.1 Insamlingsmetod 
En metod att dokumentera sitt arbetssätt på, enligt Stukát (2005), är genom att själv 
delta i observationen och föra loggboksanteckningar. Bjørndal (2005) skriver vidare 
att föra loggbok är kanske det enklaste sättet att skriva observationer på och även det 
sätt som tar minst tid. Att skriva loggbok innebär att man efter avslutad vecka, dag 
eller aktivitet skriver ner sina tankar och reflektioner över vad som hänt. Syftet med 
att skriva loggbok är att genom nedskrivna reflektioner försöka få en djupare 
uppfattning för vad som ägt rum. Loggboken kan ses som en metod där man gynnar 
det inre samtalet som pågår hos oss människor, vi lyssnar och pratar med oss själva. I 
och med att loggboken är personlig så är det lättare att skriva ner vad man verkligen 
tycker och känner då man vet att det inte är någon som ska döma det man skrivit. 
 
För bästa resultat, gällande att skriva loggbok bör man vara medveten om vilken slags 
struktur man vill ha på den, ostrukturerad eller strukturerad. I den ostrukturerade 
loggboken är det i stort sett bara viktigt att hålla reda på vilka olika tidpunkter man 
skrivit om. En fördel är att man är mer öppen för händelser som sker medan en 
nackdel kan vara att det är både svårt och tidskrävande att läsa då det lätt blir mycket 
text som ska bearbetas (Bjørndal 2005).  En annan nackdel, menar Stukát (2005), är 
att det är lätt att man som observatör blir engagerad i situationen och det kan i sin tur 
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leda till att barnen påverkas av den som observerar. Bjørndal (2005) skriver att den 
strukturerade varianten av loggbok anses vara något bättre där man har bestämda 
frågor att utgå ifrån. Det går givetvis också att kombinera sätten att föra loggbok på, 
det kan bero på hur situationen ser ut som man ska observera, att man anpassar efter 
den.  
 
I vårt utvecklingsarbete valde vi att använda oss av den ostrukturerade loggboken. 
Detta gjorde vi för att vi trodde att det skulle vara mer flexibelt för oss att skriva ner 
de reflektioner som uppstod under arbetets gång istället för att ha till exempel styrda 
frågor att följa. Eftersom loggboken var personlig upplevde vi att det blev mindre 
styrt att skriva ner våra tankar och vi behövde inte tänka på hur vi skulle formulera 
oss utan det vara bara att skriva fritt. Vi skrev ner våra tankar och reflektioner på vad 
som hänt under temats gång för att sedan diskutera våra loggböcker med varandra, 
utifrån dessa reflektioner skrev vi slutligen en sammanställning över temat. 
 
3.2 Urval 
Vi valde att genomföra vårt utvecklingsarbete på två förskolor i mellansverige där vi 
tidigare genomfört en del av vår verksamhetsförlagda utbildning. Anledningen till att 
vi valde dessa förskolor var att vi tidigare haft vår VFU där och kände då att vi har en 
bra relation till barnen. Vi valde att göra detta utvecklingsarbete med fem-
årsgrupperna för att det föll sig naturligt då de redan är indelade i åldersgrupper och 
det är de respektive grupperna vi haft fokus på under VFU veckorna.  Under dessa 
veckor har vi upplevt att de inte arbetat med sagor som ett pedagogiskt verktyg utan 
läsning har förekommit efter lunch och i samband med vila. Vårt tema omfattade fem 
tillfällen som utfördes på respektive förskola under en period på två veckor. 
 
Den ena förskolan består av 23 barn i åldrar ett-fem år. Det arbetar tre förskollärare 
och en barnskötare. Barngruppen har varit delad i ett år på grund av renovering och 
de har nyss blivit sammansatta igen. Pedagogerna har valt att arbeta från grunden 
igen med att skapa trygghet i gruppen och därför lägger de stor vikt vid 
värdegrundsarbete. Verksamheten erbjuder olika aktiviteter och har 
gruppindelningar efter ålder. Barnen som deltog i utvecklingsarbetet var åtta till 
antalet, sex pojkar och två flickor. 
 
Barnen i den andra gruppen går på en förskola med sammanlagt 20 barn, det är en 
tre-fem års avdelning. Det är två förskollärare och två barnskötare som är anställda. 
Barnen är indelade i åldersgrupper på förskolan och har en del aktivteter med sin 
grupp och en del aktiviteter med hela barngruppen. Barnen som deltog i 
utvecklingsarbetet var sex till antalet, fyra pojkar och två flickor. Femårsgruppen har 
gått tillsammans på förskolan sedan treårsåldern så de känner varandra väldigt väl 
och är vana vid att vara tillsammans som en grupp. 
 
3.3 Etiska aspekter 
Vi har i vårt utvecklingsarbete tagit hänsyn till de fyra etiska huvudkrav som 
Vetenskapsrådet (2002) utarbetat; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi uppfyllde informationskravet genom 
att vi informerade deltagarna, det vill säga barnen, om varför vi var där, vad vi skulle 
göra vid de olika träffarna, att det var frivilligt och att de kunde avbryta när de själva 
ville. Samtyckeskravet uppfyllde vi genom att be de deltagande barnens 
vårdnadshavare om ett informerat samtycke via brev (bilaga 2), vi förklarade i brevet 
vad utvecklingsarbetet gick ut på och bad dem skriva under med sin namnteckning 
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om de samtyckte till att deras barn fick vara med och delta. Vi uppfyller 
konfidentialitetskravet genom att vi inte namnger de två förskolorna vi varit på och 
inte heller barnens namn. Nyttjandekravet innebär att resultatet av vårt 
utvecklingsarbete endast kommer att användas i den skriftliga rapporten och i den 
muntliga examinationen.  
 

4. Redovisning av genomförande av utvecklingsarbetet 
4.1 Uppstart  
Vi började med att diskutera vad vi ville göra ett utvecklingsarbete om och att det var 
arbetssättet i verksamheten samt att fånga barnens intresse som skulle vara i fokus. 
Vi kom överens om att vi ville använda oss av sagor som ett verktyg. Vi visste att det 
fanns olika arbetssätt att jobba kring en saga och utifrån våra tidigare erfarenheter, 
gjorde vi vår planering. Vi gjorde sedan en tankekarta över saker som vi tyckte hörde 
sagan till samt saker som skulle kunna gynna barnen i ett värdegrundsarbete. Vi 
utgick även ifrån vad Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) säger i vår planering 
eftersom den är ett styrdokument som verksamheten ska utformas efter.  Vi kände att 
vi ville jobba mer kring en saga än att bara läsa den då sagan kan ligga till grund för 
många olika aktiviteter som hör till förskolan som t.ex. bild, skapande och lek. 
Genom att jobba kring sagan ville vi att barnen skulle få uppleva, fantisera och 
reflektera kring budskapet i den utvalda sagan. Vi valde att fokus skulle ligga på 
värdegrunden och jobba förebyggande med det. Genom detta arbetssätt ville vi 
utveckla barnens medvetenhet kring värdegrunden och uppmärksamma dem på hur 
man är mot varandra. Vi vuxna har en viktig roll, att föregå med gott exempel, något 
som hör till förskolans uppdrag.  
 
Nästa steg blev att leta efter en saga som vi kunde utgå ifrån. Vi hittade en saga som 
hette ”Hallonmasken” som vi trodde skulle passa för utvecklingsarbetet. Det vi 
upptäckte när vi satt och planerade var att sagans längd och ordval troligtvis skulle 
försvåra arbetet. Vi trodde att barnen skulle tappa fokus på innehållet och ha svårt att 
förstå den. Sagan om ”Hallonmasken” gjorde oss mer uppmärksamma på vikten av 
att se över böcker och hur de var uppbyggda innan vi introducerade sagan för 
barngruppen och att även vi som läsare kände oss bekväma med bokvalet. Vi tänkte 
om och började läsa andra barnböcker och upptäckte att böckerna om Alfons Åberg 
var väldigt bra på det viset att de har tydliga budskap och handlar om vardagliga 
situationer som barnen kan relatera till.  Vi valde då ”Vem räddar Alfons Åberg?” där 
budskapet fokuserade på hur man ska vara en bra kompis och det var något som vi 
ansåg var viktigt att jobba förebyggande med. 
 
I vårt utvecklingsarbete valde vi att använda oss av boksamtal med tillhörande frågor, 
bild, lek, de vardagliga samtalen och en avslutning med utvärdering. Boksamtalet 
valde vi för att barnen skulle få återberätta vissa händelser i boken med hjälp av 
frågor vi ställde och även reflektera kring sina egna tankar samt erfarenheter. Med 
bilden ville vi att de skulle få möjlighet att ge uttryck för sin fantasi och kreativitet på 
ett icke verbalt sätt. Vi valde att använda oss av leken då leken är en naturlig aktivitet 
där samspel och lärande skapas mellan dem på ett lustfyllt sätt. Vi valde grupplekar 
för att visa och inspirera barnen hur man kan leka många tillsammans. Med samtalet 
skapades en gemenskap hos barnen där de berättade sina erfarenheter och tankar om 
hur en kompis ska vara. Som avslut valde vi att ha en utvärdering där barnen hade 
möjlighet att delge sina åsikter om hur de uppfattade aktiviteterna vid de olika 
momenten. Barnens åsikter och tankar var något som vi tog till oss för att ha med 
inför vårt kommande arbetsliv. 
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4.2 Genomförande  
Vid vårt första möte gjorde vi miljön inbjudande och avslappnande för barnen. Vi 
hade med oss ljus, madrasser, filtar och kuddar för att skapa sagostämning. Barnen i 
de båda grupperna samlades utanför rummen och när de fick komma in kom de 
några kommentarer om miljön, bl.a. att den var mysig, spännande och några fick 
biokänsla. Det här upplevde vi som en bra start på vårt tema. Vi berättade för våra 
respektive grupper varför vi var där och vad vi skulle göra vid de olika tillfällena.  Vi 
förklarade att vi skulle ha ett kort tema om boken ”Vem räddar Alfons Åberg?” där vi 
skulle prata en hel del om hur man är när man är en bra kompis. Detta gjorde vi för 
att arbeta förebyggande eftersom värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten. 
Några av barnen kände igen boken och hade hört den tidigare medan den var ny för 
de andra barnen. Vi frågade sedan barnen vad de tyckte var viktiga egenskaper hos en 
kompis för att se vad de hade för tankar kring det. Vi fick svar från barnen som till 
exempel att han/hon ska vara snäll och inte slåss. Vi samtalade kring barnens svar 
som också låg till grund för temat.  
 
Vi förklarade för barnen innan vi läste sagan att vi inte skulle visa några bilder. 
Anledningen till att vi valde att inte visa bilder under sagan var för att de själva skulle 
få fantisera och tänka ut sina egna bilder kring bokens händelse och handling. Vi 
upplevde att barnen slappnade av och lyssnade på sagan när vi läste den genom att de 
senare visade intresse för berättandet. Efter sagans slut visade de på engagemang och 
var delaktiga i diskussionerna som uppstod till exempel en pojke reagerade över 
situationen där Alfons och Viktor blev osams över den sista bullen, pojken menade på 
att de kunde ha delat på bullen istället för att vara osams om den. En händelse som 
en annan pojke tog upp var att han skulle känna sig rädd om några stora pojkar skulle 
spruta vatten på honom som de gjorde i boken på Alfons. Syftet med sagoläsningen 
var att fånga ovanstående tankar och kommentarer i ett boksamtal. Barnen fick 
diskutera och reflektera utifrån sina känslor samt erfarenheter och även hur de 
trodde Alfons kände sig i vissa situationer. Detta sätt att samtala efter sagoläsning 
kände vi var en bra metod när man vill skapa kommunikation i gruppen och 
samtidigt höra barnens olika perspektiv utifrån deras upplevelser.  
 
Efter första momentet upplevde vi att vi fick en bra start på temat, vi kände att vi 
hade barnen med oss och de var intresserade av det vi skulle göra. Vi fick respons på 
barnens funderingar som uppstod i diskussionerna kring boksamtalet där vår roll var 
att ställa utvecklande frågor kring deras tankar och reflektioner. Vi frågade bland 
annat hur de trodde Alfons och Viktor kände sig när de skulle leka med varandra 
första gången. De svar vi fick från barnen var att de trodde de kände sig glada och 
pirriga. Vi vidareutvecklade genom att fråga hur de skulle känna sig i samma 
situation som Alfons och svaren vi fick då var att de skulle vara glada över en ny 
kompis och när man sagt sitt namn är man kompis med varandra. Det vi tog med oss 
inför kommande aktivitet var nyfikna barn och deras reflekterande samtal. Inför 
nästa moment fortsatte vi som planerat. 
 
När vi återupptog vårt tema började vi i de båda grupperna att återkoppla sagan om 
”Vem räddar Alfons Åberg?” och lade nu fokus på Alfons fantasikompis Mållgan. Vi 
samtalade med barnen om de hade några fantasikompisar och fick både jakande och 
nekande till svar. Genom att låta barnen berätta fick vi både deras tankar på 
innehållet från boken och även om deras fantasikompisar. De barn som hade 
fantasikompisar berättade historier och händelser om dem. En flicka berättade till 
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exempel att hennes fantasikompis hette Linnea Margareta, hon var bra på att bada 
och att ha två påsar med äpplen i sina händer utan att doppa ner dem i vattnet.   
 
Vi erbjöd barnen material och förklarade för dem att de skulle få måla en 
fantasikompis och berätta vad den hette samt vad den hade för egenskaper. Efter att 
barnen hade målat sina fantasikompisar fick var och en berätta för de andra om sina 
bilder. Detta sätt att kommunicera på kring bilder hjälpte barnen att våga prata inför 
andra och det kan också bidra till att barnens självkänsla stärks samt att alla barn 
synliggörs. Vår roll var att se till att alla var uppmärksammade på det barn som 
berättade och att de blev bemötta hänsynsfullt för att det skulle känna trygghet i 
gruppen. En pojke ritade och berättade att hans fantasikompis hette Joel och han var 
bra på att springa och bada i godis. Genom pojkens kommentarer blev det diskussion 
om vad alla barn hade för favoritgodis. Vi ansåg att det var viktigt att ta till vara på 
och ge tid till det samtal som uppstod, i det här fallet om favoritgodis. 
 
Syfte med bilden var att barnen skulle få ge uttryck för sin fantasi och kreativitet. Vi 
poängterade tydligt för barnen att det inte fanns några rätt eller fel utan i fantasins 
värld är allt möjligt. Vi valde att de skulle måla först för att de sedan skulle få berätta 
och sätta ord på vad de hade skapat för varandra. Det är även något som 
överensstämmer med vad som står i Läroplanen (Lpfö 98) att barnen ska ges 
möjlighet att förmedla tankar och upplevelser genom olika uttrycksformer som till 
exempel bild. Även om uppgiften var styrd av oss i det här fallet var det ändå barnens 
egna tankar om deras fantasikompisar som de delgav varandra. Det kan vara både för 
och nackdelar att ha styrda aktiviteter, en fördel kan vara att man skapar möjligheter 
till idéer för barnen att utgå ifrån, att man som vuxen erbjuder alternativ medan en 
nackdel kan vara att man hämmar det fria skapandet hos barnen. 
 
 Våra reflektioner från detta moment var att barnen visade intresse och engagemang 
genom att de deltog med sina tankar i diskussionerna. I samtalen delade barnen med 
sig till varandra om sina fantasikompisar vilket ledde till en lustfylld situation med 
glädje och skratt. Här fick var och en som ville möjlighet att berätta om sin bild och 
på så vis gavs alla barn samma förutsättningar att ge uttryck om sin målning. Vid 
denna aktivitet hade barnen snart ritat färdigt och var nöjda. Ur vårt vuxenperspektiv 
kändes det som om aktiviteten blev för kort och att vi kanske skulle erbjudit något 
mer men ur barnens perspektiv var de nöjda och ansåg sig färdiga vilket var det 
viktigaste.  
 
Nästkommande tillfälle fick barnen i de olika grupperna i turordning återberätta om 
sina fantasikompisar med hjälp av sina bilder, genom att barnen fick berätta gavs de 
möjligheten till att öva sig på att lyssna och visa hänsyn mot varandra. Sedan 
återkopplade vi tillbaka till första träffen där vi frågade barnen hur en kompis ska 
vara. De egenskaper barnen delgav varandra diskuterade vi kring. Barnen fokuserade 
väldigt mycket i början på begreppet inte, till exempel man ska inte slåss eller man 
ska inte knuffas. Vi försökte då leda dem till hur man ska vara istället och det gjorde 
vi för att få bort förmaningar och lyfta fram de positiva sidorna. Efter att barnen gavs 
tid till fundering fick vi andra kommentarer från barnen där de lyfte fram sina tankar 
utifrån deras situation i förskolan då de gav som exempel att man kan hjälpa små 
barn som gråter så att de får hjälp av fröken, man ska vara snäll och om man inte vet 
en sak ska man hjälpa varandra och lära varandra.  
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Vid detta moment diskuterade vi mycket kring vad barnen ansåg var viktiga 
egenskaper hos en kompis och det gjorde vi för att få deras perspektiv.  De visade 
engagemang genom diskussionerna och samtalen som uppstod kring frågan hur man 
ska vara en bra kompis. Deras tankar och funderingar synliggjorde vi för dem genom 
att skriva upp kommentarerna runt en Alfonsfigur som vi hade målat(se bild 1). 
Figuren med allas kommentarer satte vi sedan upp på väggen och det gjorde vi för att 
uppmärksamma barnen på allas respektive bidrag till hur en kompis ska vara och vi 
ansåg att det var viktigt att vi synliggjorde det barnen hade gjort för att de skulle få 
bekräftat vad de hade åstadkommit. Det vi tog med oss från detta moment var ett 
fortsatt intresse och motivation hos barnen.  
 
 
Bild 1 

 
 
 
Vid nästkommande träff berättade vi sagan ”Vem räddar Alfons Åberg?” igen med 
hjälp av flanobilder för grupperna. Anledningen till att vi använde oss av flanobilder 
var att barnen skulle få uppleva sagan på ett annat visuellt sätt än att titta i boken. Vi 
upplevde att bilderna fångade barnens uppmärksamhet och intresse genom att de 
kommenterade bilderna efter sagan, som till exempel en flicka som inte hade hört 
boken förut fick nu se hur Viktor såg ut och tyckte att han var lik Alfons. Efter sagan 
var barnen med och plockade ner bilderna från flanotavlan, det uppstod då några 
diskussioner barnen emellan om olika detaljer om bilderna. Detta att det uppstod 
diskussioner mellan barnen såg vi som något positivt då de på eget initiativ 
diskuterade saker som de själva reflekterade över. Vi återkopplade sedan till en av 
frågorna under första träffen som var hur de skulle känna om de inte fick vara med 
och leka. Några kommentarer var att det skulle vara tråkigt och de skulle vara ledsna. 
Vi ville då uppmärksamma barnen på vikten av att kunna leka många tillsammans 
och hade två lekar vi skulle prova. Lekarna hette ”Sagan” och ”Knuten”. Leken 
”Sagan” gick ut på att vi var med och hjälpte till med början på handlingen sedan fick 
barnen fantisera varsin mening i turordning. Syftet var att de gjorde sagan 
tillsammans som en grupp där var och en fick bidra med sin åsikt om sagans 
innehåll. Under detta moment diskuterade vi mycket med barnen vikten av att ha 
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många kompisar och att kunna leka många tillsammans, något som gynnar 
gruppklimatet på förskolan. Vi upplevde att det var en enkel lek som inte krävde 
några förberedelser utan barnen blev de verktyg som krävdes i leken genom att de 
fick fantisera fram målet tillsammans. 
 
Sedan lekte vi ”Knuten”, leken går ut på att barnen står i en ring och håller armarna 
utsträckta och händerna i kors framför sig, sedan blundar man och går sakta in mot 
mitten, där försöker man leta efter någon annans hand att hålla i. När alla hittat 
någon hand får de titta, nu ska de försöka att lösa upp knuten, utan att släppa taget. I 
leken krävdes det att de samtalade och diskuterade med varandra hur de skulle lösa 
uppgiften som var att räta ut knuten utan att släppa varandras händer. Vi valde den 
här leken för att synliggöra för barnen vikten av att kunna ta hjälp av varandra och 
återigen kunna leka tillsammans. Vi frågade barnen varför de trodde de kan vara bra 
att kunna leka många ihop. Några barn svarade att då kan man leka familj, man kan 
leka tafatt och för att det blir roligare. 
 
Våra reflektioner var att vi tyckte det var viktigt att kunna variera läsningen, trots att 
barnen uppskattar upprepningar, och även ta hjälp av annat material. Vi valde 
flanobilder men man hade även kunnat använda annan rekvisita som till exempel 
små dockor som skulle symbolisera Alfons och Viktor, detta för att låta barnen 
uppleva en bok på andra sätt. Lekarna som vi hade gick ut på att kunna leka många 
tillsammans och var något som vi tyckte var viktigt att introducera för barnen 
eftersom det stärker gruppklimatet och skapar gemenskap. Vi ansåg att det var viktigt 
att alla barn skulle få känna grupptillhörighet för att skapa en trygg tillvaro för 
barnen. 
 
Vi avslutade vårt tema med att barnen i de båda grupperna fick ett brev från Alfons 
Åberg där de stod: 
 

 
Eftersom Alfons har varit kompistemats rollfigur valde vi att skriva ett brev från 
honom för att återigen uppmärksamma för barnen vikten av att vara rädda om 
varandra och ta till vara på vänskapen. Vi ville även skapa en fantasifull och lustfylld 
avslutning på våra träffar då det står i Läroplanen (Lpfö 98) att barnen ska erbjudas 
en miljö som är rolig, lärorik och stimulerar deras inlevelse samt fantasi. Barnen hade 
funderingar om Alfons till exempel hur lång han var och var han bodde. Vi samtalade 
kring barnens tankar och därefter bjöd vi barnen på fika från Alfons. Vi valde saft och 
bullar för att barnen skulle kunna relatera till boken där Alfons och Viktor fikar på 
det i sagan. Under tiden som barnen fikade gjorde vi en återkoppling och en kort 
utvärdering där barnen fick berätta vad vi hade gjort och varför samt vad som varit 
roligt respektive mindre roligt. Barnen tyckte det var ett bra kompistema och svarade 
att de nu vet hur man ska vara en bra kompis och om någon ramlar och gör sig illa 
kan man trösta och säga till en fröken. Några barn tyckte att det hade varit roligast att 

Hej alla barn!  
Jag har hört att ni har läst min bok ”Vem räddar Alfons Åberg?” och utifrån den haft 
ett litet kompistema. Det tycker jag är kul för jag tycker om att ha många kompisar 
för då mår jag bra. Det är kul att kunna leka många tillsammans och att alla mår bra, 
alla är vi olika men lika bra ändå. Fortsätt att vara kompisar och rädda om varandra. 
Nu vill jag bjuda er på bullkalas. Många kompiskramar från Alfons Åberg!   
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måla fantasikompisar för att de kunde se ut hur som helst och några andra barn 
tyckte det var roligast att lyssna på flanosagan om Alfons Åberg. 
 
Utvärderingen gjorde vi för att vi tyckte det var viktigt att få höra barnens tankar och 
åsikter. Utvecklingsarbetet bygger på barnens delaktighet och det är därför viktigt att 
ta utgångspunkt i barnens tankar och erfarenheter i utvärderingen. Deras synpunkter 
var viktiga för oss att få höra för att kunna ändra eller vidareutveckla temat i 
framtiden. Det vi tog med oss från alla momenten under temat var vikten av att 
samtala med barnen för att få fram deras perspektiv och reflektioner, i det här fallet 
hur man är en bra kompis. Detta kompistema har även gett oss positiv feedback ifrån 
övrig personal på förskolorna som tänkte bygga vidare på detta med respektive 
barngrupp. 
 

5. Diskussion  
Enligt Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) får barnen nya erfarenheter 
samt stimulans både när det gäller språk och fantasi då böcker används i 
verksamheten.  Detta var något som vi tog fasta på i vårt tema och ville pröva ett 
arbetssätt där vi använde en saga och även sagans budskap som ett hjälpmedel. Med 
vårt tema ville vi arbeta förebyggande med värdegrunden eftersom man ständigt ska 
tänka på sitt förhållningssätt mot sig själv och mot andra. Vi anser att det är viktigt 
att börja jobba med värdegrundsfrågor tidigt, redan på förskolan för att synliggöra 
allas olikheter och lika värde. Detta är även något som står i Läroplanen för förskolan 
(Lpfö 98) att förskolan ska utforma verksamheten ur ett demokratiskt perspektiv där 
barnen är delaktiga och arbetar kring värdegrundsfrågor.  
 
En viktig faktor i vårt tema var att skapa en inbjudande miljö för barnen för att det 
skulle väcka deras nyfikenhet och intresse samt att skapa sagostämning för dem 
under läsningen. Detta är något som Lindö (2005) anser är viktigt, att skapa en 
förväntan och en behaglig stämning hos barnen med hjälp av olika material som t.ex. 
madrasser eller kuddar. Efter momentet med läsningen där vi hade skapat 
sagostämning med olika material upplevde vi det positivt och fick god respons från 
barnen, detta är något som vi kommer att ta med oss och utföra inför framtida 
sagostunder. 
 
Med hjälp av sagan kan man uttrycka sig på många olika sätt, det är bara ens egen 
fantasi och kreativitet som hindrar. De moment vi valde i vår planering uppskattades 
av barnen och skapade lustfyllda tillfällen där de fick möjlighet att uppleva, fantisera 
och reflektera. Det vi hade kunnat tänka på var att göra barnen mer delaktiga ifrån 
början av planeringen genom att vi tillsammans utformade temat. Här handlar det 
om osäkerhet för vår del, hade vi varit inne i verksamheten och haft mer erfarenhet 
samt känt barngruppen ordentligt hade vi kunnat släppa kontrollen över 
aktiviteterna och låtit barnen själva styra över temat för att få mer inflytande. 
 
Under temat erbjöd vi barnen aktiviteter där de gavs möjlighet att uppleva, fantisera 
och reflektera över egna erfarenheter samt bokens budskap. När det handlar om just 
bokens budskap menar Lundin Rossövik (2002) att pedagogen har stora möjligheter 
att arbeta vidare kring de olika händelseförloppen som sker i sagan. I vårt fall valde vi 
boken ”Vem räddar Alfons Åberg?” där fokus låg på hur man ska vara en bra kompis. 
Det kan som lärare vara tryggt att utgå ifrån en bok som man är bekant med, dels kan 
aktiviteterna planeras efter den och den kan även ligga som grund för samtalen under 
temats gång.  Barnen i de båda grupperna var delaktiga med sina tankar och 
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reflektioner, både utifrån boken och från sina egna erfarenheter. Vi upplevde det som 
att barnen uppskattade temat och visade intresse för de olika aktiviteterna som 
erbjöds. Arnesson Eriksson (2009) menar att ha en saga som utgångspunkt i ett tema 
skapar glädje och motivation för alla inblandade, när barnen får uppleva något och ha 
roligt skapas det lärande samt utveckling hos dem. Vi anser att det är viktigt att vi 
skapar lustfyllda situationer för att synliggöra det roliga för barnen så att de inte 
känner att det är ett måste att prestera något. Med detta menar inte vi att det är just 
vid speciella tillfällen som barnen ges möjlighet till lärande och utveckling på 
förskolan utan att det är något som sker ständigt i alla vardagssituationer på ett 
naturligt sätt, barn ser och lär av varandra. 
 
Vi vill lyfta fram vikten av att resonera kring en bok och barnens egna erfarenheter 
för att få deras perspektiv på olika händelser. Att samtala med barn om böcker och 
deras tankar samt erfarenheter innebär också, enligt Arnesson Eriksson (2009), att 
man hjälper barnen att sätta ord på olika begrepp och det är även viktigt att utrymme 
finns för samtal i verksamheten. Vår roll var att bemöta barnen och deras tankar 
kring de frågor som vi ställde men även utifrån de frågor som dök upp från barnen. I 
samtalet med barnen ställde vi utvecklande frågor till dem, något som Doverborg och 
Anstett (2003) menar utmanar barnens tankar och kan leda till att de reflekterar 
samt kan se samband i vardagen. Under hela vårt tema har samtalet varit i fokus och 
det har varit intressanta och givande diskussioner tillsammans med barnen. Det är 
viktigt att tänka på att ställa frågor så att det inte blir enbart ledande frågor utan att 
barnen kan delge sina tankar kring olika fenomen. 
 
Vi upplevde att det var svårt att skatta tiden vid varje moment, alla behöver olika tid 
och stöd och det är något man måste ha med i beräkningen. Ett exempel var det 
tillfälle när barnen skulle måla sina fantasikompisar, vi som lärare upplevde att 
målningen gick väldigt snabbt men för barnen var tiden tillräcklig och de visade sig 
vara nöjda. Vi anser av erfarenhet att man ofta har för höga krav på sig själv som 
lärare att allt måste fungera och att barnen ska kunna erbjudas så många olika 
aktiviteter som möjligt. Det är istället viktigt att man stannar upp och funderar på 
vad är det barnen vill ha? Vill de att man ska erbjuda aktiviteter eller räcker det med 
det enkla? I efterhand har vi märkt att vi inte hade behövt haft så höga ambitioner 
utan att det är viktigare att tänka utifrån ett barns perspektiv och inte vad vi själva 
anser.  
 
Att använda loggböcker som hjälpmedel för att dokumentera och reflektera över 
genomförandet med de olika barngrupperna upplevde vi som något positivt. Det var 
våra egna reflektioner och vår egen struktur på den. En annan fördel var de samtal vi 
hade om de olika händelser som vi hade reflekterat över när det var dags för 
bearbetning av våra texter.  Vi anser att det är viktigt att man som lärare för ständiga 
diskussioner med varandra för att kunna utveckla oss själva och verksamheten. Vi 
valde att blanda observationer och reflektioner i löpande text men det vi märkte efter 
skrivandet var att det blev mycket text att bearbeta. I efterhand hade vi kunnat dela 
upp observationer för sig och reflektioner för sig som t.ex. i en dubbellogg som vi har 
tidigare erfarenheter av. Enligt Bjørndal (2009) är det viktigt att man vet hur man vill 
skriva sin loggbok för att få ut bästa resultat av den. Vår tolkning är att man bör öva 
sig i att skriva loggbok för hitta sitt personliga sätt att dokumentera på.  
 
Vi anser att vi uppnått vårt syfte med utvecklingsarbetet genom att vårt arbetssätt har 
erbjudit barnen aktiviteter där de har fått uppleva, fantisera och reflekterat kring 
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egna erfarenheter samt vår utvalda saga och dess budskap. Vårt arbete har bidragit 
till att utveckla ett arbetssätt där man belyser och arbetar förebyggande med 
värdegrundsarbete i förskolans verksamhet. Efter vårt kompistema var slut ville 
personalen på respektive förskola ta vid och arbeta vidare med det som vi startat upp, 
vilket vi upplevde som god respons på det vi hade gjort och det stärker även oss i vår 
framtida yrkesroll.  
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                                                                                                              Bilaga 1    Grovplanering
Tillfälle 1: 
Introducerar sagan ”Vem räddar Alfons Åberg” med fokus på hur man är en bra  
kompis. Vi frågar barnen hur de tycker en bra kompis ska vara, för att få deras 
förförståelse. Vi läser sagan utan att visa bilderna för att barnen ska få skapa sina 
egna bilder från sagan. Samtalar sedan om sagans innehåll med hjälp av dessa frågor: 

 Hur skulle ni känna om ni var ensamma? 

 Hur skulle ni känna er om ni var Alfons när de stora killarna kom? 

 Hur skulle ni känna om ni inte fick vara med och leka med de andra barnen? 

 Hur tror ni Alfons och Viktor kände när de skulle leka med varandra? 

 Hur gör man om man inte kommer överens med sin kompis? 
 
 
Tillfälle 2: 
Här kommer barnen få ge uttryck för sina fantasier genom att rita en fantasikompis 
och namnge dessa. Barnen får även berätta för varandra vad som är bra med sin 
fantasikompis. Barnen får själva välja om de vill måla med kritor, vattenfärg eller 
tuschpennor. Vi samtalar även om dessa frågor: 

 Har ni en hemlig kompis? 

 Tycker ni att man får skylla på någon annan när man själv har gjort något, som 
Alfons gör med Mållgan? 

 
 
Tillfälle 3: 
Barnen får tillsammans bestämma hur en bra kompis ska vara, det kan vara många 
olika saker. Vi gör en återkoppling till första tillfället där barnen svarade på hur en 
bra kompis ska vara samt även till deras fantasikompisar som de ritade. Det som 
barnen kommer fram till skriver vi upp runt om vår Alfons figur. Frågan vi utgår ifrån 
är: 

 Hur är en bra kompis? 
 
 
Tillfälle 4: 
Vi läser sagan igen med hjälp av flanobilder. Vi leker även några lekar, knuten och 
sagan, för att återkoppla till frågan under tillfälle 3, hur man är en bra kompis, där 
övningarna går ut på att göra något tillsammans. Vi samtalar med barnen om varför 
de tror att det är bra att kunna leka många tillsammans. 
 
 
Tillfälle 5: 
Barnen får ett brev med ett meddelande från Alfons och han bjuder även barnen på 
något gott, saft och bullar, precis som från boken. Vi gör en återkoppling på det som 
vi gjort och en utvärdering tillsammans, vi frågar: 

 Vad kommer ni ihåg från våra träffar, vad har vi gjort, och varför tror ni? 

 Vad har varit roligt/mindre roligt? 
 
 
 
 

 



 
 

Bilaga 2 Missivbrev 

 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två studenter, Susanne Blom och Karolina Eriksson, som går på Mälardalens 

Högskola, 7:e och sista terminen. Inriktning vi läst är Lek, lärande och 

utveckling.  

 

Denna termin ingår att göra ett examensarbete, en traditionell uppsats eller ett 

utvecklingsarbete. Vi har valt att göra ett utvecklingsarbete och det innebär att 

vi kommer att göra ett temaarbete kring sagan ”Vem räddar Alfons Åberg?”. Vi 

kommer att erbjuda barnen olika aktiviteter vid de 5 tillfällen vi kommer att 

jobba kring sagan.  

 

Syftet/Målet med utvecklingsarbetet är att utveckla ett arbetssätt, för oss 

blivande pedagoger, där man i förskolan kan använda sagor som ett verktyg för 

att låta barnen uppleva, fantisera och reflektera kring sagan, deras egna 

erfarenheter och bokens budskap.   

 

Vi tänker oss att era 5-åringar ska hjälpa oss att genomföra detta 

utvecklingsarbete men vi utgår från de fyra etiska principerna som innebär att 

materialet behandlas konfidentiellt, deltagandet är frivilligt, barnet kan avbryta 

deltagandet och att denna studie enbart ska användas i ett examensarbete. 

 

Ni får gärna kontakta oss för eventuella frågor, med vänliga hälsningar 

Susanne Blom 070-260 33 97       mail: sbm05001@student.mdh.se 

Karolina Eriksson 070-425 41 51   mail: ken05003@student.mdh.se 

 

 

 

  

Ja, mitt barn får delta i utvecklingsarbetet  

 

 

Nej, mitt barn får inte delta i utvecklingsarbetet 

 

 

Barnets namn__________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares namn__________________________ 
 
 

 


