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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att medvetandegöra och reflektera över de olika stegen i den 
kreativa processen att skriva en saga. Jag ville undersöka om jag kan skriva en saga och 
hur. Det är till stor del ett konstnärligt arbete där jag först skrivit en saga. Därefter läste 
jag upp den för ett antal förskolebarn som responderade med att rita bilder ur sagan. Jag 
valde att använda en självetnografisk metod. Dag för dag har jag dokumenterat 
förloppet med loggboksanteckningar, sammanställt dem och utarbetat en graf för att 
åskådliggöra den skapande processen. Resultatet sammanfattades i tre delar som visade 
sig stämma överens med skrivprocessens stadier. Slutsatsen blev att jag kan skriva en 
saga, blivit medveten om hur jag gått tillväga och framförallt hur processen sett ut. 
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Once Upon a Time there was a Story 

– Writing a Nature Story for Pre-school Children 

Petra Kahm 

 

Abstract 

The purpose of this study is to make aware of and reflect on the different steps of the 
creative process in writing a tale. Examine if I can write a tale and in what way. It is 
mainly an artistic work where I first wrote the story. Afterwards I read it to a number of 
preschool children who responded in painting pictures out of the tale. I chose to use a 
self-ethnographic method. Day by day I’ve documented the course of events in a 
logbook, compiled and presented a graph with the intention to visualize the workflow. 
The result was put together in three parts that agreed to the stages of the creative 
process. I came to the conclusion that I can write a tale, I’ve become aware of my 
method of writing and foremost the development of the process. 
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Inledning 

Jag vill i denna C-uppsats som till största delen är ett konstnärligt arbete undersöka den 
skapande processen i samband med att skriva en saga. Jag vill lyfta fram sagan med 
dess bilder, både inre och yttre.  

 

Sagan i mitt liv 

Vad har sagan betytt för mig? 

Mina allra första minnen av en saga är från en bilderbok, ”Misse murr” som handlar om 
en liten kattunges små äventyr. Den fick jag när jag var ungefär ett år gammal. Det är de 
tydliga och söta bilderna som jag särskilt minns. Den är också ihopkopplad med min 
mammas famn. Det var en favoritsaga som jag ständigt ville höra och titta i.  

Jag började själv att läsa böcker rätt tidigt och bara slukade dem. Jag har inte några 
speciella minnen från högläsning utan jag tror att jag helst tittade på bilderna och läste 
själv. Jag prenumererade på böcker och en sagotidning som innehöll klassiska 
folksagor. Vad jag längtade efter att de nya sagorna skulle komma. Jag öppnade raskt 
paketet och gick sedan in på mitt rum och förlorade mig i sagans värld. 

I mitt arbete som waldorfförskolepedagog har verkligen sagans värld öppnat sig med 
alla dess berättelser och folksagor.  

Då jag gick deltidsutbildningen till waldorfförskolepedagog fick jag lära mig att göra 
rörliga bildberättelser. Det var fantastiskt roligt och det har jag fortfarande en viss 
förkärlek för.  Jag kan emellanåt ägna mig åt att göra enkla rörliga bilder med en vers 
eller sång till. Jag hade en tanke att göra något liknande till detta arbete, men den större 
utmaningen och erfarenheten att skriva en konstsaga var starkare.  

Elsa Beskows sagoböcker ”upptäckte” jag inte förrän jag började arbeta som 
waldorfförskolepedagog.  Det är framförallt hennes förtjusande illustrationer och 
förvandlingar av naturens väsen och liv sett utifrån ett barns perspektiv som tilltalar 
mig. Men även texterna tycker jag om. Från början hade jag svårt för de sagor som var 
på rim, det kändes konstigt att läsa högt.  Med åren har jag lärt mig uppskatta 
versmåtten och finner ett nöje i att rimma.  

När jag själv fick barn satte sagotillverkningen igång eller åtminstone viljan till att 
skapa sagor. Men jag kände starkt ett dåligt självförtroende och en låsning inför att fritt 
och spontant kunna hitta på berättelser tagna ur stunden. Den känslan har jag i och för 
sig haft i mitt yrke men det blev så oerhört starkt och påtagligt då min son föddes. 
Under hela dygnet hamnar man i situationer då det kan vara användbart att kunna ta till 
en saga som avledande manöver, tröst eller bara för en trevlig stund tillsammans.  

Jag började med att för min son berätta en saga vid sovstunden som handlade om hans 
tid vid födelsen, delvis med tanken att han ska få höra samma saga hela tiden. Den är 
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lätt att komma ihåg eftersom den har viss verklighetsanknytning.  Meningen är att jag 
senare ska kunna brodera ut den så att det blir som en livsföljetång.    

Vid en av kurserna, Ordets konst, under utbildningen då jag skulle skriva ett arbete fick 
jag plötsligt sådan inspiration och flöde så jag skrev en saga som handlade om ett 
Stjärnbarn. Visst hade den legat och grott länge i mina tankar men nu var det arbetets 
innehåll som plötsligt fick sagan att bli till. Jag kunde använda mig av sagan som en del 
i arbetet och detta gav verkligen motivation till att våga ta mig an denna uppgift.   

I waldorfförskolelärarutbildningen har det tidigare gjorts ett examensarbete om att 
skriva en saga ”En sagoberättelses tillkomst”. När jag först fick höra talas om den för 
flera år sedan blev jag intresserad av att skriva en saga som examensarbete . Framförallt 
var det att binda en bok som lockade mig.  

Att göra ett konstnärligt examensarbete med att skriva en saga blev efterhand självklart. 
Jag förstod att det inte var den enklaste vägen. Det var utmaningen och möjligheten att 
utveckla mig själv som till slut blev det avgörande.  

 

Naturen i mitt liv 

I hela mitt liv har jag haft en nära relation till naturen. Jag har alltid varit ute mycket 
både i skog och i mark. Det har inneburit att jag också har levt med och i elementen. 
Alla väder och årstider har sin kvalitet och tjusning. 

I mitt arbete som waldorfförskolepedagog har jag haft förmånen att tillbringa mycket tid 
ute tillsammans med barnen. Utevistelsen är en viktig del i det pedagogiska arbetet, 
därför är vi ute dagligen samt har en längre utedag i veckan. Ofta går vi till samma plats 
där barnen kan följa naturens växlingar genom årstiderna.  

Detta har i högsta grad påverkat och inspirerat innehållet i min saga. 

 

Syfte 

Mitt syfte är att skriva en saga och utveckla berättelseskapandet dels för min egen skull, 
dels för andra som har med barn att göra. Att kunna göra en berättelse kan vara ett sätt 
att möta barnen i det pedagogiska arbetet. Även i hemmet och alla miljöer där man 
möter barn kan det naturligtvis vara till glädje. Jag vill hitta ett medel där jag kan fånga 
upp vad som lever hos barnen vid en given situation, lösa ett socialt problem, att 
förmedla utan att intellektualisera. Jag vill istället stimulera de sidor hos barnen som 
tilltalar den inre utvecklingen genom fantasi och inre bilder.  

Jag har lagt fokus på det som har en direkt relation till mitt arbete. Jag har börjat med 
sagan och via den senare kommit fram till litteratur, begrepp och teorier. Istället för att 
utgå från teori och tillämpa den i min process. 
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Mitt val av uppsatstema är relevant i förhållande till min roll som student, pedagog, 
förälder men även för andra som kommer i kontakt med barn. Enligt min erfarenhet är 
det i kontakten med barn som möjligheterna till sagobildandet sker. 

Syftet med denna uppsats är att:  

• Medvetandegöra och reflektera över stegen i den kreativa processen att skriva en 
saga. 

Min frågeställning är: 

• Hur går man tillväga när man skriver en saga för barn? – baserat på mina 
erfarenheter i den egna skapande processen. 

Den sekundära följdfrågan är: 

• Intresserar sig barnen i den tilltänkta målgruppen för sagan, och lyssnar de på 
den? 

 

Bakgrund 

Efter den avslutande delen av skrivprocessen att skriva en saga har jag försökt sätta min 
konstnärliga process i ett sammanhang. I mina litteraturstudier har jag framförallt läst 
om skriv- och skapandeprocesser, där Siv Strömquists bok ”Skrivprocessen” (2007) haft 
störst betydelse. Jag har läst vad Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och 
waldorfförskolornas målbeskrivning har att säga om sagor och berättande. Maria 
Nikolajevas litteratur har bidragit med mycket om sagans uppbyggnad. Barns 
mottagande av litteratur har främst Lennart Hellsing tagit upp. En stor del av 
litteraturstudierna har jag ägnat åt de inre bilderna men även en liten del åt de yttre 
bilderna. På vetenskapsrådets hemsida nämns det lite kort om forskningen kring 
barnlitteratur.  

Lpfö 98, förskolans läroplan 

I förskolans värdegrund och uppdrag ingår bland annat att vara en levande och social 
och kulturell miljö där barnen får möjlighet att utvecklas individuellt, socialt och lära 
sig förmågan att kommunicera. Förskolan skall också ta hänsyn till barnens olika 
livsmiljöer och upplevelser då de söker förstå och skapa sammanhang och mening. Det 
ingår även i uppdraget att förskolan skall föra fram ett kulturarv. 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande 

som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk och kunskaper – från en 

generation till nästa. (Lpfö 98, s.9) 
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Barnen skall även få stimulans till språkutveckling eftersom det är sammanbundet med 
identitetsutvecklingen.  

Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (Lpfö 98, s.10) 

Några av förskolans mål i barnens utveckling och lärande är att sträva efter att barnen: 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta reflektera och ge utryck för sina 
uppfattningar,  

• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 
andra och att uttrycka tankar,  

• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 
intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras 
kommunikativa funktioner, 

• utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för 
enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.  
(Lpfö 98, s.12-13) 

 

Enligt min mening har jag via sagan och berättande möjlighet att nå just dessa uppdrag.  

 

Waldorfpedagogik  

Waldorfpedagogiken som är grundad av Rudolf Steiner har en helhetssyn på 
människan; där man bland annat i undervisningen vill tilltala tanke, känsla och vilja. 
Både i waldorfförskolan och den tolvåriga waldorfskolan tar man hänsyn till varje 
individs olika utvecklingsfaser och anpassar undervisningen efter dessa. I 
waldorfförskolan är det varje barns individuella utveckling i ett socialt sammanhang 
som är det centrala arbetet. I målbeskrivningen för waldorfförskolorna står det att läsa 
följande om sagoberättandet: 

Sagan är en viktig inspirationskälla till lek. I leken och i sagorna finns en gemensam konstnärlig 

kvalitet, den inre fantasivärlden dominerar över den yttre verkligheten. Genom sagans 

symbolspråk kan barnet leva sig in i grundläggande etiska förhållanden. Det goda och det onda 

blir symboliskt åskådliggjort. (Levande kunskap, 1998, s.13)  

 
Då barnets kropp är under fysisk och psykisk (själslig) utveckling under den första 
sjuårsperioden (0-7år) behöver den näring och det får den bland annat genom en 
fantasifylld bildvärld. Under denna tid är det bara sagor och berättelser som är muntra, 
glädjefyllda och välgörande som ska vara ändamålet enligt Steiner. Det är även av vikt 
hur man berättar och därför kan inte en muntlig berättelse utan vidare ersättas av 
högläsning. (Steiner, 1992) 

Det är genom lyssnandet man lär sig tala. (Steiner, 2006, s.7) 
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Om inre och yttre bilder 

Howard Gardner är professor i kognition och neurologi. Han är känd för teorierna om 
att människan har multipla intelligenser (flerintelligensteorin). Det finns olika sätt att 
lära sig på. Gardner anser att alla mänskliga varelser åtminstone kan ha sju olika sätt att 
känna världen. Han kallar det de sju mänskliga intelligenserna eller flerintelligensteorin; 
Lingvistisk (språk), logisk-matematisk, spatial (förmåga att orientera sig i och uppfatta 
rummet), musikalisk, kroppslig-kinestetisk (användning av kroppen för att lösa problem 
eller för att göra saker), interpersonell (förståelse av andra individer) och intrapersonell 
(förståelse av oss själva). Han menar att en ökad förståelse för att barn lär sig på olika 
sätt och att utbildningssätten därför bör anpassas efter det. Han menar vidare att det inte 
finns ett sätt att undervisa utan det är kombinationen av flera som är betydande. 
(Gardner, 1998) För att aktivera de lingvistiska och personliga intelligenserna menar 
Gardner att det mest effektiva sättet att engagera många elever är att berätta livliga och 
dramatiska berättelser. Då känslorna har betydelse för inlärningen är det viktigt att 
skapa en pedagogisk miljö där eleverna blir stimulerade och glada och där de är fria att 
ifrågasätta. Då är det också troligare att de lär sig, minns och använder sina upplevelser 
i samband med starka – och förhoppningsvis positiva - emotionella reaktioner. 
(Gardner, 2000) 

Bo Dahlin, docent i pedagogik skriver att man behöver det symboliska språket ”för att 
uttrycka andliga, själsliga eller existentiella erfarenheter, ty sådana erfarenheter har 
inget annat språk än det mytiska bildspråket.” (1998, s.103) Genom berättelser, sagor 
och fabler kan barn lära sig av erfarenheter, iakttagelse och eftertanke. 

Enligt Friedel Lenz (1897-1970), tysk sagoberättare och sagoforskare, är sagor 
imaginationer och i sagan gestaltas människan och människans värld i miniatyrbilder. I 
alla tider har sagorna varit människornas bildningsmedel, för sagan förmedlades genom 
bilden, som är sagornas språk. Förr berättades sagor för de vuxna, då de var ett språk, 
sagans språk, som alla kunde förstå. (Lenz, 1989)  

Sagor är nödvändig näring för själen7 (Lenz, 1989, s.24) 

Rainer Patzlaff, författare, har i boken ”Den förstelnade blicken” sammanställt 
forskning om tv-tittandets effekter. Där talar han om vikten av att stimulera inre bilder. 
Det görs genom högläsning och sagoberättande. Han menar vidare att grunden läggs för 
språkinlärning men även alla tanke- och föreställningsprocesser som hör till inlärningen 
i skolan. Språket lever i gemenskapen och förutom orden lär sig barnet ljudmelodier, 
rytmisering, tonfall, tempo och allt som hör till det musikaliska i språket. Det verkar 
djupare i barnet än bara orden. Därför bör man tänka på att musikaliteten och rytmen i 
ordens bildkraft i det man läser eller berättar är viktigare än det tankemässiga 
begreppsinnehållet. (Patzlaff, 2002) 

Eva Flaten, lärare vid Barnhagelinjen på Rudolf Steinerhöyskole i Oslo, skriver om att 
en uppdiktad berättelse inte kan mäta sig med folksagan. Folksagan är väldigt 
allmängiltiga och berättade för folket. Hon anser att folksagan är riktad till hjärtat och 
inte till hjärnan som uppdiktade berättelser är. Hon menar vidare att språket i 
folksagorna är sådant som är utvecklande dels rent språkligt men även på det sätt de 
skapar inre bilder. Sagobilderna är rörliga, förbundna med handlingar och 
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fantasiskapande och på så sätt skapar barnen egna inre bilder. Flaten menar att om barn 
får höra sagor utvecklas det sedan till att man som vuxen har förmågan att tänka i nya 
rörliga banor. (Mathisen, 1994)  

I boken ”Berättelsens röst” (Hostetter & Rehnman, 2002) får man följa olika personer i 
deras sätt att använda det muntliga berättandet dels som en socialiserande företeelse dels 
som en pedagogisk teknik. Att genom levande berättelser väcka intresse och kunskap 
med fantasifyllda målande inre bilder. 

Friedel Lenz menar att sagor inte bör vara illustrerade för att färdiga bilder hämmar det 
egna bildskapandet. Barnens bildseende stimuleras av illustrationer och därför stannar 
de kvar i minnet. Om man ska illustrera bör man göra det med upplösta 
akvarellmålningar som inte är så formfasta. Det är skillnad på avbild och bild, bilder 
skildrar inre processer, barnets inre seende.  

�ancy Mellon, terapeut och lärare i storytelling använder ibland målning och ritande i 
samband med berättande som ett pedagogiskt grepp.  

På Vetenskapsrådets hemsida 
(http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr12006/innehall/reportagebilderbokenettforskni
ngsobjektpaframmarschutansagoringavetenskapsman.4.5c76975410f1090a6f18000707.
html) inleds en artikel med ”bilderboken - ett forskningsobjekt på frammarsch”. 
Artikeln handlar om barnlitteraturens forskning. Det fanns år 2006 ungefär femtio 
forskningsprojekt men endast en handfull som behandlade bilderboken. Fokus låg på 
bilderboken och här såg Ulla Rhedin, forskare i barnlitteratur, på bilderboken som ett 
hjälpmedel för” barn att utveckla sin identitet, självkänsla, mening, lust att leva och 
framtidstro!” särskilt då barnet inte blir tillräckligt speglat av föräldrarna.  

 

Kort om olika typer av sagor 

 
Folksaga - är en saga som berättats i århundraden (muntlig tradition) och där 
upphovsmannen är okänd. (Söderblom, 1986) Folksagan kan delas in i äventyrssagor, 
skämtsagor, djursagor och undersagor. Huvudfiguren är mer av en persontyp som gör 
det lätt att identifiera sig med. Folksagan handlar om människans själsliga utveckling. 
Genom folksagan skapas de inre bilderna. (Lenz, 1989) Ett tema är ofta kampen om det 
onda och det goda. Folksagan slutar oftast lyckligt. (Kåreland, 2005) 

Konstsaga - är en saga med en angiven författare. (Söderblom, 1986) Konstsagan utgår 
ofta från folksagomotiv. Vid sekelskiftet började konstsagans blomstring. Elsa Beskow, 
Helena Nyblom, Alfred Smedberg och Jeanna Oterdahl för att nämna några. (Kåreland, 
2005) 

Fabel - har sina rötter i antiken. Förmänskligade djur där djuren representerar olika 
egenskaper. Ofta innehåller de en sensmoral. (Kåreland, 2005) 

Sägen - eller folksägen är grundad på sanna historier och händelser som är kopplade till 
en person eller plats. (Lindö, 1986) 



 

 7

Myt – har sitt ursprung i den muntliga traditionen. Motiven är vanligtvis hämtade från 
religion och kult. De står många gånger för nedärvda samhällsvärderingar. Innehåller 
idealgestalter som är svåra att identifiera sig med. Myten slutar ofta tragiskt. (Lindö, 
1986) 

Legend - berättelse som mer eller mindre anknyter till historisk verklighet; otrolig eller 
osannolik historia. (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/2008-03-15) Många legender härrör 
från den religiösa, kristna tron. Handlingens kärna är förvandling och under, det som 
kan gestaltas som något spännande. (Edström, 2004) 

 

Sagans uppbyggnad 

”Det var en gång” börjar någonting och skapar en viss förväntan. Någon gång, 
någonstans har det hänt någonting.  

I boken ”Berätta som en saga!” (Egan, 2002) talar professor Kieran Egan, 

lärarutbildare i Kanada, om hur viktig rytmen är i sagans uppbyggnad/komposition. 
Efter förväntan i början följer själva berättelsen som bearbetas och invecklas i mitten. 
På slutet knyts förväntningarna tillfredställande ihop. Egan talar om vikten att följa en 
röd tråd och undvika utsvävningar som inte följer berättelsen. Endast detaljer och 
händelser som följer berättelsens rytm bör finnas med. Annars finns det risk för att 
lyssnaren eller läsaren tröttnar. Det är av vikt att endast de betydande detaljerna finns 
med.  

I varje skickligt komponerad saga kan man alltså observera en obruten röd tråd och ett tydligt 

urval av vad som är relevant för handlingen. Sådana sagor fångar oss så länge allt som händer 

håller fast vid den ursprungliga rytmen och för den framåt. (Egan, 2002. s.29-31) 

Maria �ikolajeva, (1998) docent i litteraturvetenskap menar att det typiska 
handlingsförloppet i barnlitteraturen har sitt ursprung i folksagor och myter. Det ser ut 
på följande sätt: hem – uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst. Hon talar även om att 
i barnlitteraturen slutar det nästan alltid lyckligt, precis som det gör i folksagorna. 
Vidare beskriver Nikolajeva att ett motiv såsom vänskap, kärlek, resa, sökande, strid 
och hämnd är vanliga mönster i berättelserna. Sökandet är det vanligast förekommande 
motivet. Det finns flera sorts sökande, sökande efter föremål eller personer men även 
sökandet efter identitet. Det är återigen sökandet efter någon eller bara lyckan som är 
temat i folksagorna och myterna. Det Nikolajeva säger om miljön är följande: 

För en välkonstruerad historia är det mycket viktigt att miljön beskrivs korrekt, eftersom detta 

bland annat har ett pedagogiskt syfte. Detaljer i miljön kan med andra ord innehålla kunskaper 

om platser och historiska epoker som går utöver den unga läsarens erfarenhet. Det innebär 

inte nödvändigtvis att dessa detaljer blir påträngande. (Nikolajeva, 1998. s.51) 

Vidare talar Nikolajeva om att miljön kan vara personens motståndare och den kan 
skapa känsla och stämning. Ett utsatt barn eller ung människa, yngste sonen eller 
dottern är den typiska sagohjälten som på slutet erövrar sin lycka enligt Nikolajeva. 

Om miljön säger Lennart Hellsing (1999), barnlitteraturförfattare, att man bör välja en 
miljö som är nära barnets naturliga omgivning. Det motsvarar den rumsuppfattning 
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barnet har vid en viss ålder. Yngre barn relaterar till hemmiljö och dess närområden och 
för de äldre barnen kan man skriva om äventyr lite längre bort. Detsamma gäller 
tidsorienteringen, för de yngsta barnen är det nutid som är det bekanta men ju äldre de 
blir desto längre bort kan man flytta tidsperspektivet. 

Hellsing har listat några punkter på vad man kan begära av en barnbok: 

Att den intresserar barnen. Att den har tillräckliga estetiska kvalifikationer. Att den, om den 

berör etiska frågor, har en ”moral” eller tendens som vi rimligen kan acceptera. (Hellsing, 1999, 

s.52) 

Han menar vidare att det är en kvalitativ och inte en kvantitativ fråga om en bok 
uppskattas av en stor eller liten grupp barn. Det är graden av engagemang som är 
avgörande och det kan räcka med ett fåtal barn som uppskattar och intresseras av böcker 
eller berättelser. 

 

Skriv/skapande processer 

Siv Strömquist är filosofie doktor och universitetslektor i svenska språket vid 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. I boken ”Skrivprocesser” (2007) 
behandlar Strömquist skrivprocessens olika faser och delar.  

Hon tar upp det faktum att skriva innebär förutom det krävande skrivandet även 
problemlösning. För att kunna hantera det krävs kunskap om de strategier man kan 
använda sig av för att lyckas med skrivandet. Några av strategierna är att förstå hur 
skrivprocessen ser ut. 

Enligt Strömquist (2007, s.26) ser skrivprocessen ut på följande schematiska sätt: 

 

Förstadiet 

• analys av skrivuppgiften 
(vad skall jag skriva om? för vem? i vilket syfte) 

• stoffsamling 
 (samla material) 

• sovring/fokusering 
 (vad skall jag ta mig till med materialet, vad skall jag koncentrera mig på?) 

• strukturering/planering 
(i vilken ordning skall jag presentera materialet?) 

 

Skrivstadiet 

• formulering 
(översätta tankar till skrift) 
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Efterstadiet 

• bearbetning 
 (från utkast till färdig text) 

• utskrift 

• korrekturläsning 

• publicering/ev tryckning 
 (texten möter läsaren) 

 

Denna skrivprocess kan sammanfattas med tre stadier: ett förberedande, själva 
skrivandet och till sist ett avslutande. 

Strömquist påpekar dock att denna modell endast visar vilka moment som ingår i 
skrivprocessen. Det är på inga sätt en instruktion i hur man som skribent går tillväga. 
Vidare poängterar Strömquist att ”iaktta modellen med ett mått av sund skepticism. 
Forskarna håller med.” (2007, s.157)  

Vi vet att skrivandet som sådant betyder mycket inte bara för språkutvecklingen utan också för 

individens totala utveckling, den kognitiva (begreppsmässiga), den emotionella 

(känslomässiga), och den sociala. Vi vet att skrivandet är ett viktigt redskap för såväl 

kunskapsinhämtning som kunskapsförmedling och vi vet också att en utvecklad skrivförmåga 

betyder mycket för den enskildes självförtroende. (Strömquist 2007, s.15) 

Strömquist påstår att ”aktuell skrivforskning säger att allt skrivande utgör en 
arbetsprocess.” (2007, s.155) 

Marta Cullberg Weston är psykolog och psykoterapeut i USA. I boken ” En dörr till 
ditt inre” (2000) behandlar hon ämnet visualisering (att för sin inre syn föreställa sig 
olika bilder eller scener). Det är en terapiform där man använder sina egna inre bilder 
för att bland annat nå självinsikt. Ett kapitel handlar om ”Den inre källan - en källa till 
kreativitet, utveckling, empati och kraft”. Där beskriver Cullberg Weston hur man kan 
utveckla sin kreativitet. I konstnärligt och litterärt skapande; undervisning och 
pedagogik. För att barn ska behålla sina förmågor att fantisera och att föreställa sig 
saker är det viktigt att inlärningssituationer berikas av visualiseringsövningar, ”där 
barnens kreativitet kommer till sin rätt.” ”Med ett ensidigt betonande av ’verkligheten’ 
tappar vi bort en viktig kanal till kreativa inre resurser.” (Cullberg Weston, 2000) 

 

Flow – teori 

Flow är ett tillstånd av fullständig koncentration som åtföljs av en euforisk känsla och 
en upplevelse av absolut målmedvetenhet. (Klein, 1990) 

Mihály Csikszentmihalyi, professor i psykologi är flowbegreppets upphovsman. Han 
menar att ”flow” kan beskrivas som en koncentration då några få hanterbara och klart 
strukturerade handlingar leder till ett totalt uppgående i uppgiften där tid och rum 
försvinner. En balans mellan den egna förmågan och uppgiftens svårighetsgrad 
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framkallar en upplevelse av naturlig motivation. Detta i sin tur leder till en känsla av 
”flow”. (Klein, 1990) 

Definitioner  

Saga – med saga menar jag en berättelse som är skriven eller riktad till barn i 
förskoleåldern upp till de lägre skolklasserna (ca 3-8 år). Undantaget är folksagan som 
från början var riktad till de vuxna.  

�atursaga – då det nämns syftar jag på en saga som handlar om naturen eller där 
naturen är en central del. 

Saga och berättelse använder jag likvärdigt om jag inte anger annat. 

Skrivprocess – skapandeprocess – jag använder oftast begreppen likvärdigt, med 
samma betydelse. Det är endast för variationens skull som jag växlar mellan de båda. 

Inspiration definieras i detta arbete som en konstnärlig stämning eller ingivelse. 

Barn definierar jag i denna uppsats som barn som är i förskoleåldern, ca 3-7 år om jag 
inte anger annat. 

De fyra elementen är jord, luft, eld och vatten. 

Temperamenten har även en motsvarighet i elementen.  

• Sangviniker - gul – luft - lättsam 

• Koleriker - röd – eld - handlingskraftig 

• Melankoliker - blå – vatten - inkännande 

• Flegmatiker - grön – jord – lugn (jordnära) 

 

Metod 

Min undersökning har sin utgångspunkt i hermeneutik, en metod som arbetar med 
tolkning och förståelse. Mitt insamlade material försöker jag tolka och förstå, vad det är 
jag har upplevt och observerat. Jag har gjort en kvalitativ undersökning där jag i första 
hand har använt mig av en självetnografisk metod. Det kallas i forskningssammanhang 
för introspektion. Det handlar om ”att observera sitt eget känslomässiga liv och handlar 
således om självobservation.”  (Gustavsson m.fl. 2004.s.168) 

Då introspektion är en metod som är baserad på självetnografi, har subjektet en framträdande 

roll. Som i alla självetnografiska studier, är det därför viktigt att låta den egna rösten tala. Detta 

sker genom att författaren ges utrymme att tydligt framträda i texten. (Gustavsson m.fl. 

2004.s.169) 
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Denna metod gör det svårt att hålla sig neutral inför något som är en personlig, intim 
process. Därav att resultatdelen är utifrån ett subjektivt perspektiv. I boken 
”Kunskapande metoder” (Gustavsson, 2004) står följande om metoden, att observera 
sina egna upplevelser som resulterar i självetnografiska berättelser: 

Ibland hänvisas till termen SPI, subjektiv personlig introspektion, som betonar just den egna 

förmågan till att göra tolkningar av självobservationer som ses som centralt i användandet av 

metoden. (Gustavsson, 2004, s.168) 

Jag har följt min egen process i skapandet genom loggboksanteckningar, som är en 
teknik vid introspektion. 

Det viktiga med dagboksanteckningarna är att de ska vara subjektiva och skildra de egna, 

personligt upplevda, erfarenheterna av det studerade. Utgångspunkten för dessa dagböcker är 

att de ska baseras på kreativt skrivande.  (Gustavsson, 2004,s.171) 

Att skriva egna loggboksanteckningar kändes som den säkraste metoden då jag skulle 
följa min process. Då jag skrev dem dag för dag är de så reella de kan bli. Jag kopierade 
även in alla moment och steg under sagans förlopp. Efteråt gick jag igenom alla 
anteckningar, summerade och sorterade dem för att skönja något mönster. För att 
åskådliggöra processen utarbetade jag en graf (se bilaga 2) med tre parametrar; 
inspiration, produktivitet och känsla. Skalan var 0-10. 

Med inspiration menar jag flöde, tankar, idéer i hur själva sagan ska utformas. 

Med produktivitet menar jag själva skrivandet, från små anteckningar till flytande 
skriven text.  

Med känsla menar jag hur det känns i mitt skrivande som helhet; lugn och tillförsikt 
(10) eller oro, stress, negativ (0). 

För var dag poängsatte jag arbetet med berättelsen utifrån dessa kriterier. 

I boken ”Skrivprocessen” (Strömquist, 2007) fann jag en kognitiv processmodell för hur 
skrivprocessen såg ut. Utifrån den och beskrivningen av forskare som mätte och 
använde sig av frågeformulär då de undersökte personer i skrivprocesser fick jag idén 
att göra en graf (se bilaga 2). 

En liten del av studien är en etnografisk undersökning då jag valt att pröva min saga i en 
förskolegrupp med barn. Då har jag studerat och prövat sagan i ett sammanhang där de 
tänkta mottagarna finns och i en för dem van och trygg miljö. Det är för mig och min 
studie intressant att studera barnen, som i det här fallet är källan, i en miljö som även är 
mitt arbetsfält. (Gustavsson, 2004)  

Det är på sätt och vis även en kvalitativ metod med observation i ett fält som är barnens 
och sagans vardagliga sfär eller livssituation. Den metoden kräver de största etiska 
kraven. (Holme & Solvang, 1996). 

Jag har använt mig av litteraturstudier kring sagor och dess uppbyggnad, sagans och 
bildens betydelse och om skapande/skrivprocesser för att få lite mer förförståelse. 
(Holme & Solvang, 1996) 
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Reliabilitet 

Hur tillförlitliga och pålitliga är mätningarna i min undersökning? Den självetnografiska 
metoden kräver stor ärlighet mot mig själv under processen. Det är svårt för någon 
annan att veta om jag har lagt in önsketänkande eller gjort ändringar i efterhand. Jag vet 
att jag har gjort mina loggboksanteckningar dag för dag. Jag har helt ärligt skrivit direkt 
ur hjärtat, därför kan de anteckningarna skilja sig språkmässigt från övrig text. 
Loggboksanteckningarna är sparade och dokumenterade.  

 

Etiska aspekter 

Då jag var på waldorfförskolan och läste sagan för barnen och de sedan fick rita fritt ur 
den, var jag noga med att följa vetenskapsrådets etiska forskningskrav. Det är fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Då barnen själva inte var medvetna om observationen fick deras 
föräldrar först information om studien på ett föräldramöte. Därefter skrev de under ett 
intyg där de återigen blev informerade om undersökningen. Där stod också att studien 
följer de etiska forskningskrav som vetenskapsrådet satt upp. Eftersom barnen var under 
18 år krävdes förmyndares medgivande (se bilaga 3). 

 

Urval 

Vad gäller att pröva sagan var det viktigt att vända mig till en waldorfförskola dels för 
att det är mitt arbetsfält, dels för att barnen där är vana att lyssna på sagor utan bilder 
till. Det var betydelsefullt att jag kunde vända mig till min tänkta målgrupp, 3-7 år. Mitt 
val av waldorfförskola föll sig naturligt tack vare min goda relation till dess personal. 

 

Resultat – skriv- och 
skapandeprocessen 

I det följande kommer jag att skriva mina resultat som en sammanfattning. Jag har valt 
att belysa utvalda delar av loggboksanteckningarna. Processen redovisas även i en graf 
(se bilaga 2). Dessutom framförs några delar i form av illustrationer samt barnens 
bilder.  Sagan som jag här refererar till finns att läsa i sin helhet (se bilaga 1). 

Jag valde att inte ha en färdig saga då jag började med detta arbete eftersom det var 
processen att skriva den som intresserade mig. Det jag hade var en idé om vad jag ville 
att sagan skulle handla om. Ända sedan jag påbörjade arbetet med sagan har jag känt en 
tidspress. Jag bestämde mig för att ägna tre veckor åt den konstnärliga delen att skriva 
sagan. Därefter gå in i den teoretiska, analytiska, forskande delen av hela det här arbetet.  

Hur har processen fortskridit? 
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Strömquist påstår att ”aktuell skrivforskning säger att allt skrivande utgör en 
arbetsprocess.” (2007, s.155) Denna skrivprocess har tre stadier: ett förberedande, själva 
skrivandet och till sist ett avslutande stadium. Därför har jag valt att dela in 
resultatdelen om skrivandeprocessen i tre delar. Att dela in skapandeprocessen i tre 
delar är svårt eftersom de olika stadierna går in i varandra. Det beskrivs som att 
skrivprocessen är cirkulär då varje fas i sig föder nya idéer som behöver bearbetas, 
skrivas och bearbetas igen. 

 

Förberedande del  

Första dagen i processen var förvirrande och jag visste inte var jag skulle börja. Från ett 
utdrag ur loggboksanteckningarna denna första dag stod att läsa följande: 

22 Jan 2008, dag 1:  

Jag famlar lite i blindo just nu. Vet inte riktigt vad jag ska börja med. 

 I grafen (se bilaga 2) har alla kategorier fått 0 poäng, i vare sig inspiration, 
produktivitet eller känsla är det någon aktivitet vid denna tidpunkt.   

Jag började fundera på vad jag ville att sagan skulle handla om och vilka ingredienser 
som jag ville ha med. Det gjorde jag en tid innan själva skrivandet började. Jag klottrade 
ner små anteckningar då det dök upp någon idé. Vid detta stadium såg 
loggboksanteckningarna ut så här: 

25 Jan 2008, dag 4: 

Idag har tankearbetet kretsat kring själva sagan och historiens uppbyggnad. Det kändes skönt 

att bara ägna dagen åt det mer kreativa arbetet. Största inspirationen och flest idéer föddes 

under en skogspromenad jag tog. Jag kände att jag behövde komma ut och ”bli ett” med 

naturen. Det är synnerligen effektivt att samtidigt få röra sig då man funderar. Jag gick, 

stannade där det fanns en solglimt och antecknade på ett litet block jag hade i fickan de idéer 

som dök upp. Det blev en del stopp och jag kände mig väldigt inspirerad.  

Tankarna gick till olika sagor som jag tidigare läst och berättat, vad de innehöll och 
vilka figurer som var i fokus.  

Jag vet inte vad som kom först, idén om motpoler och samarbete eller om det var de 
fyra elementen som fick mig in på det spåret. Jag tror att det var tanken på samarbete 
som var den första ingivelsen. Vem eller vilka figurer kunde gestalta det? Jag ville ha 
något mer väsensbetonat för att det kändes lättare att nå in i fantasins värld på det viset. 
Jag förstod inte alls hur jag skulle få ihop det men visste bara att dessa grunddrag skulle 
min saga innehålla. Loggboksanteckningarna samma dag fortsatte så här: 

Jag har haft störst problem med att finna eldens naturliga uppkomst, utan människans 

inblandning. Det känns som att jag vill komma åt det innan jag går vidare. Samtidigt kretsar 

mina tankar kring hur realistiskt det måste vara men jag tror att det framförallt är för min egen 

skull, att jag har greppat elementets kraft och väsen. Sedan kan jag vara lite friare och gå 

vidare med min känsla som ledare.  



 

 14

När jag sedan började på allvar med sagan och tankarna kring den kom jag på att de fyra 
temperamenten1, kolerisk, flegmatisk, melankolisk och sangvinisk även har en 
motsvarighet i de fyra elementen. Då kändes det som att jag genast fick 
personlighetsdragen utformade. Jag funderade mycket kring de olika temperamenten 
hur de var och hur jag skulle kunna väva ihop det med elementärkrafterna till en 
barnsaga. Hur fungerar de olika krafterna i naturen? Mycket tankemöda gick framförallt 
åt till att komma på hur elden uppstår utan människans inblandning. Jag kände att just 
elden hade jag svårt att hitta ingången till. Jag var så fast i att det bara är vi människor 
som åstadkommer eld på ett väldigt enkelt sätt.  

Hursomhelst kom jag under min skogsvandring på hur elden uppstår naturligt, utan mänsklig 

inblandning. Åskan med dess blixtar som slår ner och gör att det börjar brinna. 

Att komma på hur elden uppkommer av sig själv blev förlösande och en aha upplevelse. 
Det var så självklart. Att det skulle ta så lång tid att komma på. Det är väldigt tydligt hur 
man kan fastna i vissa tankebanor. Under denna dag var det mycket som hände i 
samlandeprocessen. Det kan man även se på dag 4 i grafen (se bilaga 2). Max poäng 
under inspiration och poängen på känslan var relativt hög. Produktiviteten, alltså själva 
skrivandet var lite lägre. 

När jag funderade på min berättelse och figurerna som det skulle handla om dök en 
gammal bekant till mig upp. Det var en vers jag gjort för flera år sedan som handlade 
om Pärle Pär, en liten vattendroppe. Det är en rytmisk vers som var väldigt populär hos 
barnen på waldorfförskolan där jag jobbar. Något liknande ville jag bygga upp sagan 
med. Jag var helt säker på att det var i versform jag skulle skriva berättelsen. Så 
parallellt med att konstruera själva sagan gick jag igenom sagoböcker som var 
uppbyggda i versform. Det var framförallt Elsa Beskows böcker som jag tittade i. Jag 
antecknade olika versformer, hur rimmen kunde ligga på olika rader i versen. Det blev 
nästan som ett schema. Jag var fast besluten att skriva i versform väldigt länge dels för 
att jag trodde att detta var min form att skriva och dels för att jag inte trodde mig ha 
förmågan att skriva i en berättande form. Dessutom tänkte jag att det blir väldigt mycket 
livligare och mer rytmiskt med versform, framförallt för de yngsta barnen.  

Efter de dagliga anteckningarna om sagans olika delar och innehåll kände jag att sagan 
mer och mer började ta form. För att åskådliggöra berättelsen och få ett bättre grepp om 
den beslutade jag mig för att göra en seriestripp. Så här såg tankarna och den dagens 
loggboksanteckningar ut: 

30 Jan 2008, dag7: 

Dagens sagostund har jag mest ägnat mig åt så kallad seriestripp. Jag kände att jag behövde 

en visuell överblick utifrån de idéer och anteckningar jag gjort. Tänkte egentligen bara skissa i 

blyerts men sen tyckte jag att jag för mig själv behövde förklara vissa saker. Under tiden jag 

gjort det känns det som att jag kommit på att om jag ska illustrera till berättelsen, lutar mer åt 

att bara använda mig av icke föreställande färgillustrationer. Så att det mer blir en känsla. Det 

som blir tydligt fast jag bara grovskissar för minnets skull är att det är mycket som känns svårt 

                                                 
1 Temperamenten harmoniserar med de fyra elementen. Temperamenten motsvarar olika stämningar och 

kvaliteter hos olika barn. I waldorfpedagogiska sammanhang används de som ett hjälpmedel i undervisningen. 
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att illustrera, att jag har för lite konstnärlig kunskap ifråga om tekniker. Visst kan man sålla rätt 

mycket och göra de man klarar av. Sen är frågan om jag verkligen vill illustrera om jag tänker 

mer utifrån ett antroposofiskt perspektiv där man inte gärna illustrerar så mycket utan vill låta 

de egna inre bilderna verka. Det återkommer jag till.  Annars är en tanke att jag sparsamt 

illustrerar ytterst lite eller bara färglägger runt texten. Ska jag skriva på vers är det för det 

rytmiska som tilltalar barn. Jag inbillar mig att jag har lättare att hitta formen och språket i 

versform än i en löpande text. Den kräver någonting annat. Texten måste bära och föra fram 

sagan på ett annat sätt. 

Medelvärde i inspiration, nästan ingen produktivitet alls däremot var känslan god och 
över medel. Efter att jag gjort seriestrippen föll en del bitar på plats.   

 

 

 

Skrivande del  

Jag började skriva ihop berättelsen så att jag skulle ha något att utgå ifrån. Då jag skrivit 
ner den kändes det plötsligt som att detta att skriva i berättande form blev bättre än vad 
jag från början hade trott. Jag beslöt mig då för att behålla den formen och började slipa 
mer och mer på berättelsen, ordval, styckeförflyttningar och att ta bort mycket onödigt. 
Ju mer sagan blev till desto mer blev jag övertygad om att inte illustrera något till 
berättelsen. Bilderna talade så bra för sig själva så jag ville inte riskera att förstöra 
berättelsen. Även om jag för mitt eget nöje skulle vilja illustrera till.  

5 Feb 2008, dag 11: 

Idag har jag ägnat mig åt att ändra och putsa lite på berättelsen. Nu känns det som att jag inte 

riktigt vet vad jag vill göra med sagan då den är färdig. Ska jag verkligen binda in den som 

bok? Har jag inga illustrationer till blir det kanske konstigt. Nu är den mer som en saga som är 
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till för att läsas eller helst berättas. För den delen så har jag inte heller tagit kontakt med någon 

så att jag skulle kunna binda den. Jag håller på att fundera hur jag ska presentera den. Det 

känns lite tråkigt att bara ha några utskrivna sidor, precis som att det var allt det blev. 

Att binda sagan som bok har varit en önskan jag haft genom nästan hela den här 
processen. Jag har undermedvetet anat att det projektet skulle bli för stort så det sparar 
jag till en annan gång. Då får det bli bokbindningen som är det primära. Fortfarande vill 
jag försöka få berättelsen i någon trevligare presentationsform än bara några lösa blad. 
Lite över medelvärde i alla parametrarna. 

Förutom min man som har fått läsa berättelsen har en klasskamrat och min handledare 
läst och hört den berättas. De har kommit med synpunkter som har hjälpt mig i 
bearbetandet av sagan. Efter deras synpunkter hade jag lite mer att arbeta med.  

7 Feb 2008, dag 13: 

Har suttit och försökt möblera om vissa stycken, formulera mig annorlunda, lagt till och dragit 

ifrån en del. Det är vissa partier som inte är helt bra. Framförallt delen i början då jordfamiljen 

beskrivs. Då det börjar skaka och jordbarnet försvinner.  Det är lite trassligt och otydligt. Jag vet 

inte riktigt hur jag ska få till det. Jag kanske får sova på saken.  

Jag börjar närma mig slutet och mesta tiden går åt till att fundera på ändringar. Därav de 
relativt medelmåttiga värdena i alla parametrar i grafen (se bilaga 2).  

 

Avslutande del  

Efter mycket knådande och bearbetande av denna berättelse har den nått sitt första mål, 
att vara en så gott som färdig saga.  

12 Feb 2008, dag 15: 

Nu har sagan legat och vilat några dagar. Jag har haft några ställen som jag inte riktigt vetat 

vad jag ska göra med och hur jag ska formulera mig. Jag har trasslat in mig i en enda 

tankebana. Ikväll fick jag dock hjälp av min man med berättelsen. Han läste igenom och kom 

med många bra synpunkter och förslag. Han är en av mina viktigaste redigerare. Plötsligt så 

löste alla knutar upp sig och sagan kan nästan sägas vara färdig. Det är dock några små 

detaljer som jag skulle vilja finslipa lite.  

Denna avslutande dag i skrivprocessen fick förhållandevis höga poäng. 

 

 Att pröva sagan i dess rätta miljö – sagan möter barnen 

 

 En liten förövning av sagan gjorde jag på följande sätt: 

8 Feb2008, dag 14: 

Idag tecknade jag sagan på teckenspråk i en förkortad version för min son på 20 månader. Han 

tyckte det var spännande att följa med i rörelserna och ljuden. Vindälvorna och eldféerna var 

det som var roligast. Det var mest livfullt. Det är ett sätt att berätta sagan på för små barn som 

inte kan följa med i en lång berättande saga. De får istället sagan gestaltad med gesterna. 
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Det var dags att pröva om sagan föll i god jord. Jag vände mig till en waldorfförskola 
(eftersom det är mitt arbetsfält) med barn i åldrarna 3-7 år. De är vana vid att lyssna på 
sagor utan att titta på bilder. Jag läste sagan för alla barnen i barngruppen som var där 
den dagen (8 stycken). Efteråt fick de rita något ur sagan. Jag fick med mig flera 
uttrycksfulla teckningar. Nu hade jag nått mitt slutmål med sagan. Detta var det sista 
stadiet i processen, publicering, det vill säga berättelsen möter barnen. 

 

 

 

               

Flicka A, 6 år ”Solälvan som dansade och                                    Pojke B, 6 år ”Vid stenarna. Stig. Vid vattnet”. 

Jordbror (till vänster), Jordmor och Jordfar                         

(i mitten) och jordsyskonen till höger.” 

 

 

                 

Pojke B, 6 år ”Jordbror”                    Flicka C, 4 år ”Jordbror” 
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Flicka C, 4 år ”Jordbror och regnbågen”                Flicka D, 5 år ”Regnbågen” 

 

 

            

Pojke E, 6 år ”Regnbågen”                Flicka F, 6 år ”Regnbågen” 

 

 

 

 

 

Jag avslutar denna del med en spontan kommentar om sagan från den ansvariga 
waldorfförskolepedagogen på waldorfförskolan: 

Dagens barn behöver uppleva en saga som innehåller vackra, lyriska beskrivningar av naturen, 

något de får till livs för sällan. Det är viktigt med de subtila och empatiska nyanserna av 

naturskildringarna. Den uppmuntrar till inre bildskapande då den är så bildrik. 
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Analys 

Kan jag skriva en saga?  

Ja, om det betyder att jag fått med alla ingredienserna som en saga ska innehålla med 
början, handling och slut. Både Egan och Nikolajeva skriver om handlingen på liknade 
sätt. En början med förväntan ofta i hemmiljö som ofta leder till ett äventyr innan 
säcken knyts ihop och vi är tillbaka där vi började. Det slutar många gånger lyckligt. Då 
jag läste i litteraturen efter att jag skrivit sagan noterade jag detta mönster i 
sagokonstruktionen. Uppbyggnaden av min saga sammanfaller väl med det jag läst. 

Ja, om det betyder att jag skrivit den, berättat den för barn i den tilltänkta åldersgruppen 
och att de har lyssnat. Utöver det ritade några av barnen något ur sagan, de ritade sina 
egna inre bilder utifrån en saga vad de hört. Fyra barn ritade regnbågen, varav en med 
Jordbror. Två barn ritade Jordbror. Ett barn ritade sekvensen vid vattnet och stenarna. 
Ett barn ritade Solälvan som dansade och Jordbror med Jordmor och Jordfar och 
Jordsyskonen på samma teckning. Två barn ritade två teckningar. Teckningarna är 
ritade med vaxkritor och växtfärgkritor på vita papper.  

Jag vill låta bilderna tala för sig själva, därför gör jag ingen bedömning om dem. 

Innebär det då att sagan intresserar eller berör barnen?  

Det är svårt för mig att svara på eftersom barnen endast har uttryckt närvaro och ritat 
sina inre bilder. Är det ”bevis” nog? Med min erfarenhet som waldorfförskolepedagog 
skulle jag kunna anta att sagan har intresserat barnen eftersom den stämning när jag 
läste sagan tydde på det. Barnen satt kvar och lyssnade, en del till och med storögt, lite 
andaktsfulla. Det skulle även kunna vara den ovana situationen, nyhetens behag. Det 
tror jag dock inte, ofta brukar det bli en helt annan reaktion. De enda barnen som inte 
orkade lyssna på hela sagan var de yngsta men det bekräftade bara mina tankar på att 
åldersgruppen jag ville rikta sagan till stämde. Det är en ganska lång saga.  

Hellsing (1999) säger att om barnen lyssnar är de intresserade. Det betyder även att det 
uppfyller ett av de krav Hellsing ville begära av en barnbok, att barnen är intresserade. 
Då borde det betyda att min saga är likvärdig en barnbok. 

Jag genomförde högläsningen vid endast ett tillfälle. Jag skulle egentligen velat berätta 
sagan under en längre tid, flera gånger så att barnen verkligen fick fördjupa sig i den. 
Eller som Patzlaff (2002) uttrycker det, att barnen får ett rikt inre liv av högläsning och 
sagoberättande. Hur skulle barnens yttre bilder sett ut dag för dag, efter en vecka? 
Skulle det vara samma bilder eller skulle de ha ritat sig igenom hela sagan? 

Det finns säkert en hel del andra sätt att mäta hur en saga blir mottagen av barn. Jag har 
inte gått in för att undersöka det helt eftersom det inte var min huvudfråga utan endast 
ett led i att skapa en berättelse från början till slutprodukt, målgruppen. Det i sig skulle 
kunna vara intressant forskning. 

I ”Barnbokens byggklossar” (1998) nämner Nikolajeva några olika teorier och metoder 
i barnboksforskningen. En teori som är intressant för vidare studier handlar om: 



 

 20

Läsarorienterade eller subjektiva modeller studerar relationen mellan texten och dess 

mottagare, och de flesta har sitt ursprung i receptionsestetik. När det gäller barnlitteratur är det 

särskilt viktigt att ta hänsyn till barnläsarens specifika förutsättningar. Enligt läsarorienterade 

modeller existerar inga litterära texter om det inte finns en läsare (ett subjekt, därav benämning 

”subjektiva”) som kan förstå och tolka dem.”(1998, s.23) 

Här talar Nikolajeva om läsning, i det här fallet är texten det barnen får höra (eftersom 
de ännu inte kan läsa själva) men att förstå och tolka det de hör kan de nog göra ändå.  

Det finns många sätt man skulle kunna vidareutveckla och arbeta vidare med sagan. Till 
exempel skulle barnen efter det att de ritat sedan återberätta sagan. Nancy Mellon 
(2001) beskrev hur hon pedagogiskt använde sig av målning och ritande i samband med 
berättande. Hon ritade före och barnen efter med grova kritor för att det inte skulle bli 
för detaljerat. Detta var ett sätt att stärka deras inre bilder menade hon. Om barnen hade 
målat vått - i - vått, en målningsteknik där man målar på vått papper, hur hade bilderna 
sett ut då? Hade det blivit mer färgen som styrde, vilka färger (motsvarande 
temperamenten) hade de valt? Att studera målningar på ett eller annat sätt skulle vara ett 
intressant forskande arbete.   

Hur skriver man en saga? 

Jag analyserade mina loggboksanteckningar i skapandeprocessen och jämförde dem 
sedan med den litteratur jag läst. Min process har följt de teoretiska faserna rätt väl. 
Dessa handlade främst om skrivprocessen men jag jämställde den med 
skapandeprocessen då de föreföll vara likartade. I början bestod det mesta arbetet av att 
finna det jag ville skriva om och samlande av material, i detta fall sagans innehåll. 
Därefter följde att få ihop det insamlade materialet, bearbeta, formulera och bearbeta 
igen. Här gick mycket av skrivstadiet och efterstadiet samman enligt skrivmodellen. Det 
bekräftar påståendet av Strömquist (2007, s.157) att ”skrivprocessen är cirkulär då varje 
fas i sig föder nya idéer som behöver bearbetas, skrivas och bearbetas igen.” Jag 
försökte att strukturera upp de olika faserna så noggrant som möjligt. Dock finns det en 
risk att det är otydligt med tanke på ovan nämnda.   

Dag 5 och 10 var det flöde i processen. På dag 5 var det inspirationsmässigt och på dag 
10 var det den skrivande, produktiva delen som flöt. Här kan vi verkligen tala om att 
”flow” har uppstått. Det fanns inga hinder i skapandet och som Csikszentmihalyi 
(Klein, 1990) beskriver försvinner tid och rum. 

Rätt sent i arbetet runt dag 10 av 15 började den skrivande delen.  Även om den 
skrivande delen var relativt produktiv kändes det tungt och trögt och jag var bara 
missnöjd hela tiden. I grafen (se bilaga 2) kan man se att känslan var förhållandevis låg. 
Strömquist (2007) påpekar att det i det skrivande stadiet då allt förarbete skall 
omvandlas till text ofta upplevs ansträngande. Det stämmer exakt överens med min 
känsla då jag var i den fasen.  

När man ser det på det här sättet inser man att det inte är underligt att man så ofta upplever 

skrivarbetet som mödosamt och tidskrävande. Modellen visar på ett övertygande sätt att 

skrivande med nödvändighet måste få ta tid. (Strömquist 2007, s.156) 

Att komma till ett slut är på ett sätt det svåraste för man blir aldrig nöjd. Jag skulle 
kunna peta och ändra hur länge som helst. Då är man på ett sätt hjälpt av 
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tidsbegränsningen. Det avgörande att sagan närmade sig sitt slut var då den fått ”ligga 
till sig”. Om detta säger Strömquist så här: 

Bearbetning av skriftlig framställning är tidskrävande. Ofta vinner man på att lägga undan det 

skrivna ett tag och tidsmässigt sprida bearbetningstillfällena. (Strömquist, 2007, s.28) 

Efter det fick jag dessutom hjälp med att sortera de sista bitarna. Alla parametrarna på 
dag 15 fick nästan samma poäng vilket tyder på att ”allt” äntligen stämde. Det är enda 
gången förutom på dag 6 som alla delarna sammanföll. Då låg allt i botten istället. Detta 
berodde till stor del på att jag var bortrest denna dag. 

Jag hade svårt att hitta enbart analyserande genomgångar av vad barnlitteraturen och 
sagor innehåller. Den mesta forskningen rörde utvald litteratur som sedermera 
analyserades.  Jag fann nästan ingen litteratur som behandlade ämnet natursagor som 
egentligen är den kategori som jag skulle vilja placera min saga i. Därför har jag heller 
inte behandlat det ämnet så mycket.  

Skapandeprocessen och skrivprocessen. Jag har inte funnit så mycket litteratur och 
forskning om själva skapandeprocessen, däremot en del om skrivandeprocessen. För 
mig förefaller det som att de i princip följer liknande mönster.  

Diskussion 

Att skriva sagan under tidspress har varit stressande och inte fullt så glädjefyllt. Att 
skriva en saga ska vara roligt och det måste få komma inifrån. De egna bilderna behöver 
klarna, bearbetas ordentligt och bli bilder som jag kan förmedla på ett sant sätt. Jag 
behöver ofta mycket samlings- och bearbetningstid. Jag funderar väldigt mycket tills det 
känns rätt. Det är en erfarenhet och utvecklande att pröva att verka fram en saga på detta 
sätt. I fortsättningen vill jag leva mer med mina sagor. För fler sagor blir det absolut. 

Jag hade velat ha tid att lära mig sagan utantill och berättat den mer fritt från hjärtat. Då 
flyter berättelsen mer naturligt och jag får en annan kontakt med barnen. Gardner (2000) 
menar att det mest effektiva sättet att engagera många elever är att berätta livliga och 
dramatiska berättelser. Detta kan enligt min mening vara svårt att uppnå när man är 
tvungen att läsa innantill. 

Hela tiden har jag känt mig pressad av tiden och haft känslan av att inte få allt färdigt i 
tid. Det är nackdelen med att göra ett delvis konstnärligt arbete. Jag var tvungen att 
tidsbegränsa sagoskrivandet då den forskande delen kräver sin plats i en uppsats av 
denna art. Jag tycker trots det att fler ska försöka sig på att göra ett konstnärligt arbete. 
Att utmana och utveckla sig själv är inte alltid lätt men vem har sagt att man ska gå den 
lätta vägen? Att skriva en saga och sedan titta på processen utifrån har gjort mig mer 
medveten om vad det är jag gör och varför. Hade jag inte gjort det är det inte säkert att 
jag hade reflekterat över det alls utan bara gått vidare. Med dessa erfarenheter hoppas 
jag kunna se på mig själv och mitt skapande med andra ögon. Framförallt kan jag nog 
vara mer avslappnad då jag skriver något vad det än må vara, att veta att skrivprocessen 
alltid innehåller de olika faserna och att var del tar sin tid.  
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Metoden att skriva en loggbok var relevant. Då jag skrivit tämligen noggrant var det lätt 
att gå tillbaka och titta på min process. Grafen (se bilaga 2) som jag utarbetade inför 
denna studie skulle säkert ha kunnat göras på ett annat sätt med andra parametrar. Det 
kan hända att det redan finns en liknande eller en bättre variant. Jag har inte sökt 
tillräckligt noggrant så det kan jag inte med säkerhet svara på. Gör det inte det har jag 
utarbetat en. Parametrarna skulle säkerligen kunna vidareutvecklas med andra 
benämningar, kanske fler? De kanske skulle kunna göra grafen mer ”sann” eller tydlig. 
Det kan vara något att vidareutveckla och jämföra. Det kan även vara intressant att göra 
en sådan ”enkel” graf för vilket arbete man än gör om man vill varsebli sin egen 
process. Jag har läst en stor mängd mycket intressant litteratur, en bråkdel av detta har 
jag använt mig av i uppsatsen. ”Besjälat lärande” och ”Storytelling” för att nämna ett 
par som i sig skulle kunna vara intressanta för vidare fördjupning.  

Vid de tillfällen man går ut i skogen eller bara uppehåller sig vid en dikesren finns 
många spännande upptäckter att göra. Vem vet, det kanske till och med uppstår en liten 
berättelse. 

Avslutningsvis vill jag bara säga att jag hoppas att det blir många sagor i framtiden. Det 
är glädje och det ger glädje. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

    
JJJJORDBRORS ÄVENTYRORDBRORS ÄVENTYRORDBRORS ÄVENTYRORDBRORS ÄVENTYR    

    
    

et var en gång en liten skogsglänta som låg i en stor skog. I et var en gång en liten skogsglänta som låg i en stor skog. I et var en gång en liten skogsglänta som låg i en stor skog. I et var en gång en liten skogsglänta som låg i en stor skog. I 
denna skogsglänta växte träd, bdenna skogsglänta växte träd, bdenna skogsglänta växte träd, bdenna skogsglänta växte träd, buskar och växter av alla de uskar och växter av alla de uskar och växter av alla de uskar och växter av alla de 
slag. De trivdes så bra för under marken dit deras rötterslag. De trivdes så bra för under marken dit deras rötterslag. De trivdes så bra för under marken dit deras rötterslag. De trivdes så bra för under marken dit deras rötter----fötter fötter fötter fötter 
sträckte sig bodde en jordfamilj. De såg till att göra jorden så sträckte sig bodde en jordfamilj. De såg till att göra jorden så sträckte sig bodde en jordfamilj. De såg till att göra jorden så sträckte sig bodde en jordfamilj. De såg till att göra jorden så 

skön och god så träden och växterna skulle må bra och växa. Till sin skön och god så träden och växterna skulle må bra och växa. Till sin skön och god så träden och växterna skulle må bra och växa. Till sin skön och god så träden och växterna skulle må bra och växa. Till sin 
hjälp hade de småkryp och mashjälp hade de småkryp och mashjälp hade de småkryp och mashjälp hade de småkryp och maskar att göra myllan mörk och mullig.kar att göra myllan mörk och mullig.kar att göra myllan mörk och mullig.kar att göra myllan mörk och mullig.    
En tidig sensommardag höll jordmor och jordfar på med sina En tidig sensommardag höll jordmor och jordfar på med sina En tidig sensommardag höll jordmor och jordfar på med sina En tidig sensommardag höll jordmor och jordfar på med sina 
vardagliga bestyr. De hade inte brått utan utförde alla sina sysslor i vardagliga bestyr. De hade inte brått utan utförde alla sina sysslor i vardagliga bestyr. De hade inte brått utan utförde alla sina sysslor i vardagliga bestyr. De hade inte brått utan utförde alla sina sysslor i 
lugn och ro. Alla deras jordbarn pysslade med sitt och lillebror jord som lugn och ro. Alla deras jordbarn pysslade med sitt och lillebror jord som lugn och ro. Alla deras jordbarn pysslade med sitt och lillebror jord som lugn och ro. Alla deras jordbarn pysslade med sitt och lillebror jord som 
var yngst av devar yngst av devar yngst av devar yngst av dem alla och nyfiken av sig satt och tittade på hur m alla och nyfiken av sig satt och tittade på hur m alla och nyfiken av sig satt och tittade på hur m alla och nyfiken av sig satt och tittade på hur 
maskarna arbetade i jorden. maskarna arbetade i jorden. maskarna arbetade i jorden. maskarna arbetade i jorden.     
Ett vildsvin var ute för att söka sig lite mat och kom snart fram till den Ett vildsvin var ute för att söka sig lite mat och kom snart fram till den Ett vildsvin var ute för att söka sig lite mat och kom snart fram till den Ett vildsvin var ute för att söka sig lite mat och kom snart fram till den 
lilla skogsgläntan. Här var det ombonat och det doftade härligt. På lilla skogsgläntan. Här var det ombonat och det doftade härligt. På lilla skogsgläntan. Här var det ombonat och det doftade härligt. På lilla skogsgläntan. Här var det ombonat och det doftade härligt. På 
denna plats kunde han nog finna nådenna plats kunde han nog finna nådenna plats kunde han nog finna nådenna plats kunde han nog finna något gott att stoppa i sin hungriga got gott att stoppa i sin hungriga got gott att stoppa i sin hungriga got gott att stoppa i sin hungriga 
mage. Han började böka runt i den fina jorden, men just där han satte mage. Han började böka runt i den fina jorden, men just där han satte mage. Han började böka runt i den fina jorden, men just där han satte mage. Han började böka runt i den fina jorden, men just där han satte 
ner trynet låg jordfamiljens hem!ner trynet låg jordfamiljens hem!ner trynet låg jordfamiljens hem!ner trynet låg jordfamiljens hem!    
Hemma i jordfamiljens sakta lunk stördes plötsligt den lugna Hemma i jordfamiljens sakta lunk stördes plötsligt den lugna Hemma i jordfamiljens sakta lunk stördes plötsligt den lugna Hemma i jordfamiljens sakta lunk stördes plötsligt den lugna 
tillvaron. Jorden skakade till, det blev alldeles ljust tillvaron. Jorden skakade till, det blev alldeles ljust tillvaron. Jorden skakade till, det blev alldeles ljust tillvaron. Jorden skakade till, det blev alldeles ljust och allt vändes upp och allt vändes upp och allt vändes upp och allt vändes upp 
och ned i ett enda virrvarr. Lika snabbt som det hände lika tvärt tog det och ned i ett enda virrvarr. Lika snabbt som det hände lika tvärt tog det och ned i ett enda virrvarr. Lika snabbt som det hände lika tvärt tog det och ned i ett enda virrvarr. Lika snabbt som det hände lika tvärt tog det 
slut. slut. slut. slut.     
    Jordbror höll på att leka kurragömma i jordgångarna med sina syskon Jordbror höll på att leka kurragömma i jordgångarna med sina syskon Jordbror höll på att leka kurragömma i jordgångarna med sina syskon Jordbror höll på att leka kurragömma i jordgångarna med sina syskon 
och hade gömt sig lite längre bort än han borde då det skakade till och hade gömt sig lite längre bort än han borde då det skakade till och hade gömt sig lite längre bort än han borde då det skakade till och hade gömt sig lite längre bort än han borde då det skakade till 
något förfärligt. något förfärligt. något förfärligt. något förfärligt. Han for runt och ett tu tre befann han sig utanför Han for runt och ett tu tre befann han sig utanför Han for runt och ett tu tre befann han sig utanför Han for runt och ett tu tre befann han sig utanför 
deras skyddade jordhåla. Förskräckt försökte han finna sin familj och deras skyddade jordhåla. Förskräckt försökte han finna sin familj och deras skyddade jordhåla. Förskräckt försökte han finna sin familj och deras skyddade jordhåla. Förskräckt försökte han finna sin familj och 
de bekanta gångarna. Han kunde inte se någonting för det starka de bekanta gångarna. Han kunde inte se någonting för det starka de bekanta gångarna. Han kunde inte se någonting för det starka de bekanta gångarna. Han kunde inte se någonting för det starka 
ljuset och det stackars jordbarnet kände något borstigt och stickigt ljuset och det stackars jordbarnet kände något borstigt och stickigt ljuset och det stackars jordbarnet kände något borstigt och stickigt ljuset och det stackars jordbarnet kände något borstigt och stickigt 
ununununder sig.der sig.der sig.der sig.    
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Det som jordbror inte visste var att han i allt tumult hamnat uppe på Det som jordbror inte visste var att han i allt tumult hamnat uppe på Det som jordbror inte visste var att han i allt tumult hamnat uppe på Det som jordbror inte visste var att han i allt tumult hamnat uppe på 
vildsvinets tryne då det som bäst stökade omkring. Där hade han i all vildsvinets tryne då det som bäst stökade omkring. Där hade han i all vildsvinets tryne då det som bäst stökade omkring. Där hade han i all vildsvinets tryne då det som bäst stökade omkring. Där hade han i all 
sin förskräckelse nu blivit sittandes och det kändes som att han for sin förskräckelse nu blivit sittandes och det kändes som att han for sin förskräckelse nu blivit sittandes och det kändes som att han for sin förskräckelse nu blivit sittandes och det kändes som att han for 
framåt med en väldig fart. Åh vad räddframåt med en väldig fart. Åh vad räddframåt med en väldig fart. Åh vad räddframåt med en väldig fart. Åh vad rädd    han blev, alldeles ensam långt han blev, alldeles ensam långt han blev, alldeles ensam långt han blev, alldeles ensam långt 
hemifrån.hemifrån.hemifrån.hemifrån.    
    Nu var det så att inte heller vildsvinet visste om vad han ställt till med Nu var det så att inte heller vildsvinet visste om vad han ställt till med Nu var det så att inte heller vildsvinet visste om vad han ställt till med Nu var det så att inte heller vildsvinet visste om vad han ställt till med 
utan han dundrade fram genom skog och mark precis som han alltid utan han dundrade fram genom skog och mark precis som han alltid utan han dundrade fram genom skog och mark precis som han alltid utan han dundrade fram genom skog och mark precis som han alltid 
brukade.brukade.brukade.brukade.    
Samtidigt hemma i skogsgläntan ropade jordmor och jordfar efter Samtidigt hemma i skogsgläntan ropade jordmor och jordfar efter Samtidigt hemma i skogsgläntan ropade jordmor och jordfar efter Samtidigt hemma i skogsgläntan ropade jordmor och jordfar efter alla alla alla alla 
sina jordbarn. Ett efter ett svarade de men jordbror hörde de inget från. sina jordbarn. Ett efter ett svarade de men jordbror hörde de inget från. sina jordbarn. Ett efter ett svarade de men jordbror hörde de inget från. sina jordbarn. Ett efter ett svarade de men jordbror hörde de inget från. 
Nu utbröt ett intensivt letande. De sökte efter jordbror och frågade alla Nu utbröt ett intensivt letande. De sökte efter jordbror och frågade alla Nu utbröt ett intensivt letande. De sökte efter jordbror och frågade alla Nu utbröt ett intensivt letande. De sökte efter jordbror och frågade alla 
kryp och maskar om de sett till honom. Men ingen hade sett minsta kryp och maskar om de sett till honom. Men ingen hade sett minsta kryp och maskar om de sett till honom. Men ingen hade sett minsta kryp och maskar om de sett till honom. Men ingen hade sett minsta 
spår av honom. De hjälpte till att lespår av honom. De hjälpte till att lespår av honom. De hjälpte till att lespår av honom. De hjälpte till att leta men ingenstans stod han att ta men ingenstans stod han att ta men ingenstans stod han att ta men ingenstans stod han att 
finna. Stor sorg bröt ut och de visste inte vad de skulle ta sig till.finna. Stor sorg bröt ut och de visste inte vad de skulle ta sig till.finna. Stor sorg bröt ut och de visste inte vad de skulle ta sig till.finna. Stor sorg bröt ut och de visste inte vad de skulle ta sig till.    
När vildsvinet hade sprungit en lång stund blev han trött och törstig så När vildsvinet hade sprungit en lång stund blev han trött och törstig så När vildsvinet hade sprungit en lång stund blev han trött och törstig så När vildsvinet hade sprungit en lång stund blev han trött och törstig så 
han stannade till vid en strand för att dricka vatten. Lilla jordbror han stannade till vid en strand för att dricka vatten. Lilla jordbror han stannade till vid en strand för att dricka vatten. Lilla jordbror han stannade till vid en strand för att dricka vatten. Lilla jordbror 
märkte att märkte att märkte att märkte att allt omkring honom lugnade ner sig och skulle just till att allt omkring honom lugnade ner sig och skulle just till att allt omkring honom lugnade ner sig och skulle just till att allt omkring honom lugnade ner sig och skulle just till att 
sträcka på sig för att se var han var. I samma stund vildsvinet stack sträcka på sig för att se var han var. I samma stund vildsvinet stack sträcka på sig för att se var han var. I samma stund vildsvinet stack sträcka på sig för att se var han var. I samma stund vildsvinet stack 
ner sitt tryne i vattnet sköljdes jordbror av och for runt och ner i vattnet. ner sitt tryne i vattnet sköljdes jordbror av och for runt och ner i vattnet. ner sitt tryne i vattnet sköljdes jordbror av och for runt och ner i vattnet. ner sitt tryne i vattnet sköljdes jordbror av och for runt och ner i vattnet. 
En fisk simmade skyndsamt fram till vad han trodEn fisk simmade skyndsamt fram till vad han trodEn fisk simmade skyndsamt fram till vad han trodEn fisk simmade skyndsamt fram till vad han trodde var en god bit de var en god bit de var en god bit de var en god bit 
mat. Då fisken var mer nyfiken än hungrig slog han till med mat. Då fisken var mer nyfiken än hungrig slog han till med mat. Då fisken var mer nyfiken än hungrig slog han till med mat. Då fisken var mer nyfiken än hungrig slog han till med 
stjärtfenan på den lilla jordklumpen för att kunna ta sig en närmare stjärtfenan på den lilla jordklumpen för att kunna ta sig en närmare stjärtfenan på den lilla jordklumpen för att kunna ta sig en närmare stjärtfenan på den lilla jordklumpen för att kunna ta sig en närmare 
titt. Jordbror for upp ur vattnet och landade som tur var rakt på ett titt. Jordbror for upp ur vattnet och landade som tur var rakt på ett titt. Jordbror for upp ur vattnet och landade som tur var rakt på ett titt. Jordbror for upp ur vattnet och landade som tur var rakt på ett 
näckrosblad. Där satt han, alldeles gennäckrosblad. Där satt han, alldeles gennäckrosblad. Där satt han, alldeles gennäckrosblad. Där satt han, alldeles genomblöt. När han hämtat andan omblöt. När han hämtat andan omblöt. När han hämtat andan omblöt. När han hämtat andan 
brast han ut i gråt för han längtade så väldigt efter sin mamma och brast han ut i gråt för han längtade så väldigt efter sin mamma och brast han ut i gråt för han längtade så väldigt efter sin mamma och brast han ut i gråt för han längtade så väldigt efter sin mamma och 
pappa. Här satt han alldeles ensam och visste inte var han var. pappa. Här satt han alldeles ensam och visste inte var han var. pappa. Här satt han alldeles ensam och visste inte var han var. pappa. Här satt han alldeles ensam och visste inte var han var.     
Alldeles intill lekte några vattenälvor vid strandkanten, alldeles blanka Alldeles intill lekte några vattenälvor vid strandkanten, alldeles blanka Alldeles intill lekte några vattenälvor vid strandkanten, alldeles blanka Alldeles intill lekte några vattenälvor vid strandkanten, alldeles blanka 
och glänsande skiftaoch glänsande skiftaoch glänsande skiftaoch glänsande skiftade de i alla de färger precis som pärlemor. de de i alla de färger precis som pärlemor. de de i alla de färger precis som pärlemor. de de i alla de färger precis som pärlemor. 
Vattenälvorna höll just på att åka kana, droppande och ploppande en Vattenälvorna höll just på att åka kana, droppande och ploppande en Vattenälvorna höll just på att åka kana, droppande och ploppande en Vattenälvorna höll just på att åka kana, droppande och ploppande en 
efter en nerför vassrören, då de fick höra någon som grät. efter en nerför vassrören, då de fick höra någon som grät. efter en nerför vassrören, då de fick höra någon som grät. efter en nerför vassrören, då de fick höra någon som grät.     
”Vem är det som är så ledsen?” undrade de. De avbröt sin lek och gled ”Vem är det som är så ledsen?” undrade de. De avbröt sin lek och gled ”Vem är det som är så ledsen?” undrade de. De avbröt sin lek och gled ”Vem är det som är så ledsen?” undrade de. De avbröt sin lek och gled 
genom vattnet genom vattnet genom vattnet genom vattnet mot de sorgsna ljuden och fick till slut syn på ett blad mot de sorgsna ljuden och fick till slut syn på ett blad mot de sorgsna ljuden och fick till slut syn på ett blad mot de sorgsna ljuden och fick till slut syn på ett blad 
där det satt en stackars våt jordklump.där det satt en stackars våt jordklump.där det satt en stackars våt jordklump.där det satt en stackars våt jordklump.    
    ”Men vem är du som gråter så?” frågade de.”Men vem är du som gråter så?” frågade de.”Men vem är du som gråter så?” frågade de.”Men vem är du som gråter så?” frågade de.    
Jordbror tittade förvånat upp. Det var någon som pratade med honom, Jordbror tittade förvånat upp. Det var någon som pratade med honom, Jordbror tittade förvånat upp. Det var någon som pratade med honom, Jordbror tittade förvånat upp. Det var någon som pratade med honom, 
han var inte längre ensam.han var inte längre ensam.han var inte längre ensam.han var inte längre ensam.    
”Jo, jag är lillebro”Jo, jag är lillebro”Jo, jag är lillebro”Jo, jag är lillebror jord och bor borta vid den stora skogen.” svarade han.r jord och bor borta vid den stora skogen.” svarade han.r jord och bor borta vid den stora skogen.” svarade han.r jord och bor borta vid den stora skogen.” svarade han.    
”Vi är vattenälvorna vid sjön. Vad kan vi hjälpa dig med?””Vi är vattenälvorna vid sjön. Vad kan vi hjälpa dig med?””Vi är vattenälvorna vid sjön. Vad kan vi hjälpa dig med?””Vi är vattenälvorna vid sjön. Vad kan vi hjälpa dig med?”    
”Jag hittar inte hem till min familj.””Jag hittar inte hem till min familj.””Jag hittar inte hem till min familj.””Jag hittar inte hem till min familj.”    
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”Ja, det vet inte vi hur vi ska kunna hjälpa dig med. Men vi kan föra ”Ja, det vet inte vi hur vi ska kunna hjälpa dig med. Men vi kan föra ”Ja, det vet inte vi hur vi ska kunna hjälpa dig med. Men vi kan föra ”Ja, det vet inte vi hur vi ska kunna hjälpa dig med. Men vi kan föra 
dig in till strandkanten så attdig in till strandkanten så attdig in till strandkanten så attdig in till strandkanten så att    du kan få torka åtminstone.” du kan få torka åtminstone.” du kan få torka åtminstone.” du kan få torka åtminstone.”     
”Vi behöver nog hjälp av vindälvorna för att klara det här.” De kallade på ”Vi behöver nog hjälp av vindälvorna för att klara det här.” De kallade på ”Vi behöver nog hjälp av vindälvorna för att klara det här.” De kallade på ”Vi behöver nog hjälp av vindälvorna för att klara det här.” De kallade på 
dem och med ens var de där. Vindälvorna, små och nätta med ljusa dem och med ens var de där. Vindälvorna, små och nätta med ljusa dem och med ens var de där. Vindälvorna, små och nätta med ljusa dem och med ens var de där. Vindälvorna, små och nätta med ljusa 
flortunna slöjor blev över måttan förtjusta över att få vara med. Yra av flortunna slöjor blev över måttan förtjusta över att få vara med. Yra av flortunna slöjor blev över måttan förtjusta över att få vara med. Yra av flortunna slöjor blev över måttan förtjusta över att få vara med. Yra av 
glädje och fglädje och fglädje och fglädje och fulla av lek och dans, tog de i med förenade krafter så att de ulla av lek och dans, tog de i med förenade krafter så att de ulla av lek och dans, tog de i med förenade krafter så att de ulla av lek och dans, tog de i med förenade krafter så att de 
med en mild bris bildade små, små rörelser på vattenytan. med en mild bris bildade små, små rörelser på vattenytan. med en mild bris bildade små, små rörelser på vattenytan. med en mild bris bildade små, små rörelser på vattenytan. 
Vattenälvorna förmådde då också ta i lite så att näckrosbladet med Vattenälvorna förmådde då också ta i lite så att näckrosbladet med Vattenälvorna förmådde då också ta i lite så att näckrosbladet med Vattenälvorna förmådde då också ta i lite så att näckrosbladet med 
jordbror kom upp på torra land. jordbror kom upp på torra land. jordbror kom upp på torra land. jordbror kom upp på torra land.     
Jordbarnet pustade ut. Tänk att äntlJordbarnet pustade ut. Tänk att äntlJordbarnet pustade ut. Tänk att äntlJordbarnet pustade ut. Tänk att äntligen få sitta stilla och ta det lite igen få sitta stilla och ta det lite igen få sitta stilla och ta det lite igen få sitta stilla och ta det lite 
lugnt en stund.lugnt en stund.lugnt en stund.lugnt en stund.    
    Hemma i skogsgläntan där sorgen var stor efter jordbrors försvinnande Hemma i skogsgläntan där sorgen var stor efter jordbrors försvinnande Hemma i skogsgläntan där sorgen var stor efter jordbrors försvinnande Hemma i skogsgläntan där sorgen var stor efter jordbrors försvinnande 
hade en fågel fått syn på en mask i den nybökade jorden. Sugen som hade en fågel fått syn på en mask i den nybökade jorden. Sugen som hade en fågel fått syn på en mask i den nybökade jorden. Sugen som hade en fågel fått syn på en mask i den nybökade jorden. Sugen som 
hon var på den feta masken tog hon ett stadigt tag om den med näbhon var på den feta masken tog hon ett stadigt tag om den med näbhon var på den feta masken tog hon ett stadigt tag om den med näbhon var på den feta masken tog hon ett stadigt tag om den med näbben ben ben ben 
och började dra. Hon tyckte att hon hörde ett kvidande och pipande hon och började dra. Hon tyckte att hon hörde ett kvidande och pipande hon och började dra. Hon tyckte att hon hörde ett kvidande och pipande hon och började dra. Hon tyckte att hon hörde ett kvidande och pipande hon 
aldrig hört förut men fortsatte att dra. Det ville inte sluta och till sist aldrig hört förut men fortsatte att dra. Det ville inte sluta och till sist aldrig hört förut men fortsatte att dra. Det ville inte sluta och till sist aldrig hört förut men fortsatte att dra. Det ville inte sluta och till sist 
lystrade hon till vad det var. Det var den lilla masken som låg klämd lystrade hon till vad det var. Det var den lilla masken som låg klämd lystrade hon till vad det var. Det var den lilla masken som låg klämd lystrade hon till vad det var. Det var den lilla masken som låg klämd 
mellan fågelns näbb och som med allmellan fågelns näbb och som med allmellan fågelns näbb och som med allmellan fågelns näbb och som med allt vad han förmådde försökte t vad han förmådde försökte t vad han förmådde försökte t vad han förmådde försökte 
berätta om den stora katastrofen att jordbror var försvunnen. Fågeln berätta om den stora katastrofen att jordbror var försvunnen. Fågeln berätta om den stora katastrofen att jordbror var försvunnen. Fågeln berätta om den stora katastrofen att jordbror var försvunnen. Fågeln 
lyssnade till vad masken hade att säga och sa att hon genast skulle lyssnade till vad masken hade att säga och sa att hon genast skulle lyssnade till vad masken hade att säga och sa att hon genast skulle lyssnade till vad masken hade att säga och sa att hon genast skulle 
flyga ut med ett bud till skogens alla djur och fåglar om att det lilla flyga ut med ett bud till skogens alla djur och fåglar om att det lilla flyga ut med ett bud till skogens alla djur och fåglar om att det lilla flyga ut med ett bud till skogens alla djur och fåglar om att det lilla 
jordbarnet var bortjordbarnet var bortjordbarnet var bortjordbarnet var borta.a.a.a.    
Där jordbror satt på stranden kunde han inte se särskilt långt för det Där jordbror satt på stranden kunde han inte se särskilt långt för det Där jordbror satt på stranden kunde han inte se särskilt långt för det Där jordbror satt på stranden kunde han inte se särskilt långt för det 
var så fasligt mycket grenar och gammalt torrt ris i vägen. Hur skulle var så fasligt mycket grenar och gammalt torrt ris i vägen. Hur skulle var så fasligt mycket grenar och gammalt torrt ris i vägen. Hur skulle var så fasligt mycket grenar och gammalt torrt ris i vägen. Hur skulle 
han någonsin kunna hitta hem? Han frågade sina nyfunna vänner han någonsin kunna hitta hem? Han frågade sina nyfunna vänner han någonsin kunna hitta hem? Han frågade sina nyfunna vänner han någonsin kunna hitta hem? Han frågade sina nyfunna vänner 
om råd. om råd. om råd. om råd.     
”Vi frågar eldféerna och deras far åskan”Vi frågar eldféerna och deras far åskan”Vi frågar eldféerna och deras far åskan”Vi frågar eldféerna och deras far åskan    om de kan hjälpa oss att om de kan hjälpa oss att om de kan hjälpa oss att om de kan hjälpa oss att 
bränna bort allt torrt” svarade vindälvorna glatt. Iväg och upp i himlen bränna bort allt torrt” svarade vindälvorna glatt. Iväg och upp i himlen bränna bort allt torrt” svarade vindälvorna glatt. Iväg och upp i himlen bränna bort allt torrt” svarade vindälvorna glatt. Iväg och upp i himlen 
for de med en farlig fart. Det dröjde inte lång stund innan det hördes ett for de med en farlig fart. Det dröjde inte lång stund innan det hördes ett for de med en farlig fart. Det dröjde inte lång stund innan det hördes ett for de med en farlig fart. Det dröjde inte lång stund innan det hördes ett 
mäktigt muller i fjärran som drog närmare och närmare. Åskan mäktigt muller i fjärran som drog närmare och närmare. Åskan mäktigt muller i fjärran som drog närmare och närmare. Åskan mäktigt muller i fjärran som drog närmare och närmare. Åskan 
kastade ut en blixt okastade ut en blixt okastade ut en blixt okastade ut en blixt och eldféerna försökte skynda först fram för att ch eldféerna försökte skynda först fram för att ch eldféerna försökte skynda först fram för att ch eldféerna försökte skynda först fram för att 
fånga blixtgnistan och hålla den vid liv. fånga blixtgnistan och hålla den vid liv. fånga blixtgnistan och hålla den vid liv. fånga blixtgnistan och hålla den vid liv.     
”Skynda dig jordbror och göm dig under stenarna vid vattenbrynet så ”Skynda dig jordbror och göm dig under stenarna vid vattenbrynet så ”Skynda dig jordbror och göm dig under stenarna vid vattenbrynet så ”Skynda dig jordbror och göm dig under stenarna vid vattenbrynet så 
att inte eldféernas lågor tar dig.” sa vattenälvorna och drog sig tillbaka att inte eldféernas lågor tar dig.” sa vattenälvorna och drog sig tillbaka att inte eldféernas lågor tar dig.” sa vattenälvorna och drog sig tillbaka att inte eldféernas lågor tar dig.” sa vattenälvorna och drog sig tillbaka 
till sjön. till sjön. till sjön. till sjön.     
Med ens blMed ens blMed ens blMed ens blev det alldeles ljust och hett och eldféerna flammade och fräste ev det alldeles ljust och hett och eldféerna flammade och fräste ev det alldeles ljust och hett och eldféerna flammade och fräste ev det alldeles ljust och hett och eldféerna flammade och fräste 
allt vad de kunde. De blev bara ivrigare och ivrigare och till slut kunde allt vad de kunde. De blev bara ivrigare och ivrigare och till slut kunde allt vad de kunde. De blev bara ivrigare och ivrigare och till slut kunde allt vad de kunde. De blev bara ivrigare och ivrigare och till slut kunde 
de inte hålla sams. De ville bara överträffa varandra och göra sig så de inte hålla sams. De ville bara överträffa varandra och göra sig så de inte hålla sams. De ville bara överträffa varandra och göra sig så de inte hålla sams. De ville bara överträffa varandra och göra sig så 
gnistrande och heta som de bara kunde. Det glödgnistrande och heta som de bara kunde. Det glödgnistrande och heta som de bara kunde. Det glödgnistrande och heta som de bara kunde. Det glödde om stenarna och det de om stenarna och det de om stenarna och det de om stenarna och det 
började fräsa och småbubbla vid vattenytan. Jordbarnet drog sig så började fräsa och småbubbla vid vattenytan. Jordbarnet drog sig så började fräsa och småbubbla vid vattenytan. Jordbarnet drog sig så började fräsa och småbubbla vid vattenytan. Jordbarnet drog sig så 
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långt in under stenarna han kunde. Då tyckte eldféernas far Åskan att långt in under stenarna han kunde. Då tyckte eldféernas far Åskan att långt in under stenarna han kunde. Då tyckte eldféernas far Åskan att långt in under stenarna han kunde. Då tyckte eldféernas far Åskan att 
nu fick det allt vara nog, de hetlevrade eldféerna visste inga gränser nu fick det allt vara nog, de hetlevrade eldféerna visste inga gränser nu fick det allt vara nog, de hetlevrade eldféerna visste inga gränser nu fick det allt vara nog, de hetlevrade eldféerna visste inga gränser 
ibland. Han kallade vatteibland. Han kallade vatteibland. Han kallade vatteibland. Han kallade vattenälvornas far till sig och bad att han skulle nälvornas far till sig och bad att han skulle nälvornas far till sig och bad att han skulle nälvornas far till sig och bad att han skulle 
kalla ihop så många som möjligt av de små vattenälvorna. Han kalla ihop så många som möjligt av de små vattenälvorna. Han kalla ihop så många som möjligt av de små vattenälvorna. Han kalla ihop så många som möjligt av de små vattenälvorna. Han 
samlade dem i sin bulliga famn och släppte så ut dem precis ovanför samlade dem i sin bulliga famn och släppte så ut dem precis ovanför samlade dem i sin bulliga famn och släppte så ut dem precis ovanför samlade dem i sin bulliga famn och släppte så ut dem precis ovanför 
eldféerna, där de härjade som mest. Vattenälvorna var rädda om sig och eldféerna, där de härjade som mest. Vattenälvorna var rädda om sig och eldféerna, där de härjade som mest. Vattenälvorna var rädda om sig och eldféerna, där de härjade som mest. Vattenälvorna var rädda om sig och 
höll ihop,höll ihop,höll ihop,höll ihop,    vått i vått. De forsade fram över eldféerna som fräste och blev vått i vått. De forsade fram över eldféerna som fräste och blev vått i vått. De forsade fram över eldféerna som fräste och blev vått i vått. De forsade fram över eldféerna som fräste och blev 
sura över att denna roliga lek nu var över. Eldféerna drog sig till slut sura över att denna roliga lek nu var över. Eldféerna drog sig till slut sura över att denna roliga lek nu var över. Eldféerna drog sig till slut sura över att denna roliga lek nu var över. Eldféerna drog sig till slut 
tillbaka och efterlämnade sig svartbrända vida marker.tillbaka och efterlämnade sig svartbrända vida marker.tillbaka och efterlämnade sig svartbrända vida marker.tillbaka och efterlämnade sig svartbrända vida marker.    
En liten eldfluga hade fått höra att det lilla jordbarnet var fEn liten eldfluga hade fått höra att det lilla jordbarnet var fEn liten eldfluga hade fått höra att det lilla jordbarnet var fEn liten eldfluga hade fått höra att det lilla jordbarnet var försvunnet örsvunnet örsvunnet örsvunnet 
och som av en händelse hade hon under branden också gömt sig under och som av en händelse hade hon under branden också gömt sig under och som av en händelse hade hon under branden också gömt sig under och som av en händelse hade hon under branden också gömt sig under 
stenarna. Men det var inte förrän eldféerna försvunnit som hon tog sig stenarna. Men det var inte förrän eldféerna försvunnit som hon tog sig stenarna. Men det var inte förrän eldféerna försvunnit som hon tog sig stenarna. Men det var inte förrän eldféerna försvunnit som hon tog sig 
tid att se sig omkring i den mörka gömman. Döm om hennes förvåning tid att se sig omkring i den mörka gömman. Döm om hennes förvåning tid att se sig omkring i den mörka gömman. Döm om hennes förvåning tid att se sig omkring i den mörka gömman. Döm om hennes förvåning 
då hon fick se en liten, liten jordklump då hon fick se en liten, liten jordklump då hon fick se en liten, liten jordklump då hon fick se en liten, liten jordklump trycka där allra längst in. Det trycka där allra längst in. Det trycka där allra längst in. Det trycka där allra längst in. Det 
var ju jordbror! var ju jordbror! var ju jordbror! var ju jordbror!     
Jordbror trodde att det var eldféerna som kommit in till honom och blev Jordbror trodde att det var eldféerna som kommit in till honom och blev Jordbror trodde att det var eldféerna som kommit in till honom och blev Jordbror trodde att det var eldféerna som kommit in till honom och blev 
först rädd men fick strax höra hur det låg till. Eldflugan lovade att med först rädd men fick strax höra hur det låg till. Eldflugan lovade att med först rädd men fick strax höra hur det låg till. Eldflugan lovade att med först rädd men fick strax höra hur det låg till. Eldflugan lovade att med 
sitt milda klara ljus skina upp vägen hem för honom. Vindälvsitt milda klara ljus skina upp vägen hem för honom. Vindälvsitt milda klara ljus skina upp vägen hem för honom. Vindälvsitt milda klara ljus skina upp vägen hem för honom. Vindälvorna som orna som orna som orna som 
hade stormat iväg efter åskan hade under tiden fått höra av alla de mött hade stormat iväg efter åskan hade under tiden fått höra av alla de mött hade stormat iväg efter åskan hade under tiden fått höra av alla de mött hade stormat iväg efter åskan hade under tiden fått höra av alla de mött 
vart det försvunna jordbarnets familj bodde. De vände tillbaka med vart det försvunna jordbarnets familj bodde. De vände tillbaka med vart det försvunna jordbarnets familj bodde. De vände tillbaka med vart det försvunna jordbarnets familj bodde. De vände tillbaka med 
glädjande besked till lilla jordbror att de nu visste vägen hem till hans glädjande besked till lilla jordbror att de nu visste vägen hem till hans glädjande besked till lilla jordbror att de nu visste vägen hem till hans glädjande besked till lilla jordbror att de nu visste vägen hem till hans 
familj i skogsgläntan.familj i skogsgläntan.familj i skogsgläntan.familj i skogsgläntan.    
    
Varsamt lVarsamt lVarsamt lVarsamt lyfte de upp jordbror på en liten fjäder. Med en stillsam vind yfte de upp jordbror på en liten fjäder. Med en stillsam vind yfte de upp jordbror på en liten fjäder. Med en stillsam vind yfte de upp jordbror på en liten fjäder. Med en stillsam vind 
förde de glada vindälvorna fjädern och jordbror till skogs. Den lilla förde de glada vindälvorna fjädern och jordbror till skogs. Den lilla förde de glada vindälvorna fjädern och jordbror till skogs. Den lilla förde de glada vindälvorna fjädern och jordbror till skogs. Den lilla 
eldflugan flög alldeles intill jordbarnet och lös likt en lykta så han inte eldflugan flög alldeles intill jordbarnet och lös likt en lykta så han inte eldflugan flög alldeles intill jordbarnet och lös likt en lykta så han inte eldflugan flög alldeles intill jordbarnet och lös likt en lykta så han inte 
skulle känna sig ensam.  skulle känna sig ensam.  skulle känna sig ensam.  skulle känna sig ensam.      
    Du kan inte ana vilkeDu kan inte ana vilkeDu kan inte ana vilkeDu kan inte ana vilken stor glädje det blev då lilla jordbror till sist n stor glädje det blev då lilla jordbror till sist n stor glädje det blev då lilla jordbror till sist n stor glädje det blev då lilla jordbror till sist 
seglade ner på sin fjäder och återförenades med sin familj. Åh, vad det seglade ner på sin fjäder och återförenades med sin familj. Åh, vad det seglade ner på sin fjäder och återförenades med sin familj. Åh, vad det seglade ner på sin fjäder och återförenades med sin familj. Åh, vad det 
var skönt att äntligen få komma hem och mulla in sig i sina älskade var skönt att äntligen få komma hem och mulla in sig i sina älskade var skönt att äntligen få komma hem och mulla in sig i sina älskade var skönt att äntligen få komma hem och mulla in sig i sina älskade 
föräldrars famnar. Efter alla dessa strapatser somnade jordbror dföräldrars famnar. Efter alla dessa strapatser somnade jordbror dföräldrars famnar. Efter alla dessa strapatser somnade jordbror dföräldrars famnar. Efter alla dessa strapatser somnade jordbror djupt jupt jupt jupt 
och tryggt där det doftade så hemtrevligt. och tryggt där det doftade så hemtrevligt. och tryggt där det doftade så hemtrevligt. och tryggt där det doftade så hemtrevligt.     
Nästa dag när alla fått höra den goda nyheten att jordbror var hemma i Nästa dag när alla fått höra den goda nyheten att jordbror var hemma i Nästa dag när alla fått höra den goda nyheten att jordbror var hemma i Nästa dag när alla fått höra den goda nyheten att jordbror var hemma i 
tryggt förvar blev alla älvor och féer så glada och lyckliga att de tryggt förvar blev alla älvor och féer så glada och lyckliga att de tryggt förvar blev alla älvor och féer så glada och lyckliga att de tryggt förvar blev alla älvor och féer så glada och lyckliga att de 
strålade samman och sände en hälsning till den lilla jordfamiljen i strålade samman och sände en hälsning till den lilla jordfamiljen i strålade samman och sände en hälsning till den lilla jordfamiljen i strålade samman och sände en hälsning till den lilla jordfamiljen i 
skogsgläntan. Eldféernas mor Solen strålade och eldféerna dansade skogsgläntan. Eldféernas mor Solen strålade och eldféerna dansade skogsgläntan. Eldféernas mor Solen strålade och eldféerna dansade skogsgläntan. Eldféernas mor Solen strålade och eldféerna dansade 
med de allra vackraste strålar de kunde åstadkomma runt omkring sin med de allra vackraste strålar de kunde åstadkomma runt omkring sin med de allra vackraste strålar de kunde åstadkomma runt omkring sin med de allra vackraste strålar de kunde åstadkomma runt omkring sin 
mor så att det skulle skina lång väg. Vindälvorna med sina vackra mor så att det skulle skina lång väg. Vindälvorna med sina vackra mor så att det skulle skina lång väg. Vindälvorna med sina vackra mor så att det skulle skina lång väg. Vindälvorna med sina vackra 
slöjor bjöd upp vattenälvorna till dans och förde dem vislöjor bjöd upp vattenälvorna till dans och förde dem vislöjor bjöd upp vattenälvorna till dans och förde dem vislöjor bjöd upp vattenälvorna till dans och förde dem virvlande till deras rvlande till deras rvlande till deras rvlande till deras 
mjuka molnmor. Där stannade de en kort stund innan de lugnt mjuka molnmor. Där stannade de en kort stund innan de lugnt mjuka molnmor. Där stannade de en kort stund innan de lugnt mjuka molnmor. Där stannade de en kort stund innan de lugnt 
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singlade ner i sina allra vackraste glitterskrudar. Vindälvorna dansade singlade ner i sina allra vackraste glitterskrudar. Vindälvorna dansade singlade ner i sina allra vackraste glitterskrudar. Vindälvorna dansade singlade ner i sina allra vackraste glitterskrudar. Vindälvorna dansade 
och sjöng de allra ljuvaste toner. I denna glada fest kunde jordbarnet, och sjöng de allra ljuvaste toner. I denna glada fest kunde jordbarnet, och sjöng de allra ljuvaste toner. I denna glada fest kunde jordbarnet, och sjöng de allra ljuvaste toner. I denna glada fest kunde jordbarnet, 
lycklig med sin jordfamilj se en lycklig med sin jordfamilj se en lycklig med sin jordfamilj se en lycklig med sin jordfamilj se en regnbåge buga sig ner mot dem. Den regnbåge buga sig ner mot dem. Den regnbåge buga sig ner mot dem. Den regnbåge buga sig ner mot dem. Den 
lyste och glänste i alla de vackraste och grannaste färger de någonsin lyste och glänste i alla de vackraste och grannaste färger de någonsin lyste och glänste i alla de vackraste och grannaste färger de någonsin lyste och glänste i alla de vackraste och grannaste färger de någonsin 
sett. sett. sett. sett.     
    
Om du ser en regnbåge ska du veta att den är uppkommen ur den Om du ser en regnbåge ska du veta att den är uppkommen ur den Om du ser en regnbåge ska du veta att den är uppkommen ur den Om du ser en regnbåge ska du veta att den är uppkommen ur den 
största glädje och lycka. Där regnbågen på jorden står, vilar därunder största glädje och lycka. Där regnbågen på jorden står, vilar därunder största glädje och lycka. Där regnbågen på jorden står, vilar därunder största glädje och lycka. Där regnbågen på jorden står, vilar därunder 
den allraden allraden allraden allra    största skatt.största skatt.största skatt.största skatt.    
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Bilaga 2 

 
 
 

 

Frekvenspolygon (Holme & Solvang, 1996.s.207f) 
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Bilaga 3 
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Till föräldrar med barn i waldorfförskolan X 
 
Ert barn inbjuds att delta i en studie som följer de forskningsetiska principer 
som Vetenskapsrådet har satt upp. 
Mitt namn är Petra Kahm och jag studerar på Rudolf Steinerhögskolan, 
Stockholms universitet. I mitt examensarbete har jag skrivit en barnsaga, och 
jag vill nu undersöka hur den blir mottagen av barnen. 
Jag kommer att berätta min saga för barnen och efteråt får de i uppgift att fritt 
rita något ur berättelsen. 
Barnens teckningar kan komma att användas i samband med mitt 
examensarbete. 
 
Barnens identiteter kommer behandlas konfidentiellt och det är helt frivilligt att 
delta och deras medverkan i undersökningen kan när som helst och utan 
särskild förklaring avbrytas. 
Då barnen är minderåriga behöver jag ert medgivande. 

 
Vid frågor kontakta gärna mig: 
Petra Kahm 
Tel: 08-560 244 48                                                                                                                                                     
e-post: petra.kahm@gmail.com 

 
Lämna ert svar till förskolan senast måndag den 25 februari. 

� 
 

Barnets namn: 
får deltaga i studien:            
får ej deltaga i studien: 

 
Målsmans underskrift: 
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