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Abstract: The object of this master thesis was to examine the significance of fairy tales for
children and the extent which children today are able to share fairy tales through the
activity of the libraries. The main question was: how current were fairy tales at the
investigated libraries’ activity for children and how current were fairy tales in
today’s book publication?

The qualitative methods used were in the form of interviews, statistics and source
studies.
The theoretical literature in this thesis described the folkloristic context of the fairy
tales. There was also a psychological and a pedagogical view of the possibility of
the fairy tales.

The result of the study showed a consciousness among the interviewed librarians
about fairy tales and its possibilities. The interviewed librarians mean that the
universal in the fairy tales were one of its benefits. The fairy tales gave many
opportunities for identification. Through the fairy tales the children developed
empathy. A cultural heritage mediated through fairy tales. The fairy tales possessed
a therapeutic function, which should bring about a carefulness with the use of them.
Fairy tales were current at three of the four investigated libraries. The publication of
fairy tales was, according to the author, relatively small. Although editions for the
youngest children were more frequent.
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1. Inledning

Några barn blev en gång tillfrågade ”Vad skulle hända om det inte fanns några berättelser?”
De svarade bland annat:
”Folk skulle dö av allvar.”
”Det skulle vara tråkigt när man gick och la sig, för huvudet skulle vara alldeles tomt.”
”Det skulle inte finnas någon värld, för berättelser skapar världen.” (Ärnström, 1991, s. 11)

Så allvarligt kan det vara med berättelser och sagor. Av svaren förstår vi att de här barnen hade
erfarenhet av berättelsens möjligheter.

Hur föddes berättelsen i urtiden? Om det talade en författare som jag lyssnade på under en
föreläsning i Växjö hösten 2000. Jo, säger han, berättelsen föddes när en människa t. ex. kom in
till en måltid och ville berätta något som hänt. Det fanns barn och vuxna samlade i denna forntid,
ofta fler barn än vuxna. Där föddes berättelsen. Berättaren måste då fånga intresset och ta hänsyn
till att både barn och vuxna lyssnar. Många av denna typ av vardagliga småberättelser var förstås
inte tillräckligt intressanta för att bevaras, säger folkloristerna Bengt Holbek och Jan Öjvind
Swahn (Holbek, 1995, s. 13), men somliga höjer sig över mängden, blir ihågkomna, berättas igen,
förändras lite grand, går vidare till nästa berättare och en vandringsberättelse är född. Sådana
berättelser uppstår i alla kulturer, fortsätter Holbek och Swahn (ibid). De talar om berättelserna
som kulturens murbruk. Det är detta som kallas folkdiktning och inom folkdiktningen är
folksagan en genre. Om folksagan och dess aktualitet idag handlar denna uppsats.

Omkring folksagans uppkomst och tillkomst kan vi tänka, fantisera och studera. Folksagan, som
kommer ur det muntliga berättandet, är gammal, har kanske följt människan sedan
människosläktets barndom. Om dess ålder har forskningen inget belagt svar, eftersom
källmaterialet inte räcker till för att belysa genrens äldre historia (Arvidsson, 1999, s. 56).
Sagoforskning har bedrivits, i olika skolor, sedan slutet av 1700-talet och pågår ännu. Frågor har
ställts som Hur gick det till när sagan föddes? Flera forskare och ämnesexperter har bedrivit
studier kring sagans tillblivelse och en av dem är barnbibliotekarien Harriette Söderblom. Hennes
tankar går så här i boken Börja berätta!; vad var det man ville när en saga skapades, hur såg det
ut? Försökte man förklara det obegripliga, eller ville man berätta en nyhet eller något särskilt som
hänt. I likhet med föreläsaren ovan tänker hon sig en brokig skara människor i olika åldrar som
lyssnar, minns och vilar en stund från dagen möda. Vad ville sagoberättaren? Bara roa och
underhålla kanske, eller varna och lära ut något. I svåra, onda tider kunde sagoberättaren genom
sina sagor förmedla hopp och livsmod. Med tanke på att vissa av dessa sagor har levt vidare
genom århundradena och bevarats, haft överlevnadskraft tills skrivkonsten blev människans
vittnar det om att sagan har en viktig funktion. Tydligen är det så att människan behöver sagan!
Annars skulle den väl ha dött ut?

Bettelheim, en välkänd österikisk-amerikansk barnpsykolog och psykiater, menar att det inom
barnlitteraturen inte finns någonting så berikande som de gamla folksagorna. Han säger att
folksagor lär oss mer om människans inre än någon annan typ av berättelse. Den talar till alla
skikt inom människan och kan på så sätt nå både det oerfarna barnet och den livserfarna
människan. Folksagan visar dessutom på vägar att hitta lösningar på svårigheter som uppstår i
livet. Detta ger barnen en mening, menar Bettelheim. Han säger ”som så mycket annat som den
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moderna psykologin har kommit till insikt om, har detta för länge sedan föregripits av
diktare”(Bettelheim, 1979, s. 11). Är det så? Vad säger annan sagoforskning och sagotolkning?
Och om det är så bra med folksagor, i vilken utsträckning får barn idag del av dem? Hur ser
bibliotekarier på folksagor? Används folksagor på biblioteken?

Anledningen till att jag valt att skriva om folksagan är att jag under utbildningens gång mött
texter och beskrivningar om folksagans värde och unika möjlighet att ge själslig näring åt läsaren
eller lyssnaren. Eftersom jag själv vuxit upp på 70-talet, när folksagan hade en av sina
lågkonjunkturer, och inte i särskilt stor utsträckning tidigt fått mig folksagor till livs tyckte jag att
detta var ett bra tillfälle att sätta mig in i sagans värld.
Om barn mår bra av och behöver folksagor anser jag det vara av intresse att i möjligaste mån
undersöka om barn får del av denna berättelsekategori. Kanske behövs folksagorna idag mer än
någonsin tidigare!

Som bakgrund till min undersökning om folksagans ställning på fyra bibliotek vill jag lyfta fram
folksagan utifrån olika aspekter, som att placera den i dess muntliga och folkliga ursprung,
beskriva den som litterär genre samt exemplifiera användande av folksagan som språkstimulans
och terapeutisk metod.

1.1 Syfte

Syftet med min uppsats är att undersöka vilken betydelse folksagor anses ha för barn och i vilken
utsträckning barn idag får del av folksagor genom bibliotekens verksamhet. Det innebär att jag är
intresserad av vilken inställning bibliotekarier har till folksagor, hur utbudet ser ut på biblioteken
och i utgivningen och hur bibliotekarier upplever att folksagor efterfrågas.

1.2. Problemformulering

Följande problemformulering sammanfattar undersökningen:

Hur aktuella är folksagor i de undersökta bibliotekens barninriktade verksamhet och
utlåning, samt hur aktuella är folksagor i dagens bokutgivning?

1.3. Problemavgränsning

Det uppsatsen avser att undersöka är just folksagors användande. Undersökningen avgränsas till
att gälla folksagors användande på fyra bibliotek. Näraliggande genrer, som sägner, myter och
konstsagor lämnas till annan studerande.
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1.4. Delfrågor

1. Vad anser några bibliotekarier om folksagors betydelse för barn?

Med utgångspunkt från uppsatsens teoretiska litteratur vill jag med delfråga ett få svar på hur
informanterna ser på genren folksaga och vad de, utifrån sina åsikter och erfarenheter på området,
tror att sagorna kan tillföra barnen.

2. Hur ser utgivningen av folksagor ut?

En viktig förutsättning för att biblioteken ska kunna erbjuda folksagor är att det ges ut böcker
med folksagor. Därför vill jag undersöka hur aktuella folksagor förefaller vara i dagens
bokutgivning.

3. Hur används folksagor på de för undersökningen aktuella biblioteken?

Delfråga tre skall ge en beskrivning av barninriktad biblioteksverksamhet där folksagor ingår
eller inte ingår.

4. Hur ser beståndet av folksagor ut?

Delfråga fyra vill ge svar på hur bibliotekarierna på de undersökta biblioteken handhar sitt
bestånd av folksagor. Placeras folksagorna för sig eller tillsammans med övriga beståndet?
Förnyas och gallras folksagor efter samma kriterier som annan barnlitteratur? Framhålls
folksagorna på något sätt, som genom skyltning? Vad anser informanterna om nyare
bearbetningar av folksagor?

5.  I vilken utsträckning efterfrågas och utlånas sagor?

Delfråga fem tar upp olika aspekter av efterfrågan. Vilka är det som efterfrågar folksagor? Hur är
intresset just nu? Har det ökat eller minskat? Hur ser utlåningen av folksagor ut?
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2. Metod och urval

2.1. Metodval

De metoder jag använder för uppsatsens undersökningar är intervjuer, statistik och källstudier.

I min empiri vill jag undersöka om barn idag får del av folksagorna. Finns folksagor att tillgå, det
vill säga hur ser utgivningen av folksagor ut. Hur arbetar man med folksagor ute på biblioteken?
Efterfrågas folksagor?
För att få svar på mina frågor och ge en bild av folksagans aktualitet idag behöver jag ett eller
flera redskap, en adekvat metod.
I ett tidigt skede, när min uppsats var på planeringsstadiet tyckte jag det skulle vara intressant att
undersöka en stadsdel. Min idé var att skicka ut en enkät till alla familjer med barn i t.ex. 7-10
årsåldern, och där ställa frågor om deras förhållande till folksagor, och utifrån enkäten få
kontakter för djupintervjuer. En sådan undersökning skulle, visade det sig, emellertid bli för
omfattande för ett arbete som detta. Jag gick då istället över till att tyngdpunkten för min uppsats
empiri skulle ligga på om och hur man använder folksagor på biblioteken. Min metod för denna
del av undersökningen blev kvalitativa intervjuer.

Alla metoder är arbetsredskap, menar Holme och Solvang (Holme & Solvang, 1997, s. 11).
Kvalitativa och kvantitativa metoder har det gemensamt att båda vill ge en större förståelse av det
undersökta. I stora drag är skillnaden mellan de båda metoderna att kvantitativa metoder
uttrycker sin information i siffror, medan det i kvalitativa metoder är forskarens förståelse av det
undersökta som delges. I den kvalitativa studien finns större möjlighet till flexibilitet medan den
kvantitativa studien kännetecknas av struktur (ibid, s. 14). Flexibiliteten i den kvalitativa studien
är användbar då vi under undersökningens gång kan lägga till eller rätta till frågeställningar som
inte kommit med i första skedet. Det kan vara informanternas berättelser som ger upphov till nya
frågor. Själv fick jag just den erfarenheten vid min första intervju. Jag hade inte tänkt på att ta
med frågan om fritt berättande kontra högläsning i min intervjumanual, men det var en fråga som
informanterna spontant tog upp och som jag fann så intressant att den blev en del av mina frågor i
fortsättningen.

Nackdelen med kvalitativa metoder kan vara att man saknar en standardiserad uppläggning som
vid kvantitativa metoder. Holme och Solvang beskriver i det sammanhanget att en första intervju
kan ge mindre information p.g.a. för lite kunskap än senare intervjuer. Det klarar man sig undan
vid en kvantitativ metod då undersökningen är standardiserad. Den nackdelen befarar jag att jag
råkade ut för, då mina första informanter besatte stor erfarenhet på området, men p.g.a. min
ovana kom kanske inte all information fram som egentligen fanns.

Jag fann kvalitativ intervju som en lämplig metod att använda, där intervjun har formen av ett
samtal mellan forskare och informant. I valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod ansåg jag
att den kvalitativa metoden gav större möjligheter att besvara min frågeställning. Den gav
möjlighet att i samtalen med informanterna komma in på deras unika erfarenheter och
synpunkter. Det skulle ge ett större värde åt resultatet. Det var här inte frågan om att ge någon
genomsnittlig bild av arbetet med folksagor, utan det jag ville göra var att genom intervjuerna
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skapa mig en förståelse av hur några personer (bibliotekspersonalen) som kommer i kontakt med
barn och folksagor ser på företeelsen.

Den kvalitativa intervjun kännetecknas, enligt Holme & Solvang, av fysisk närhet, d.v.s. man
möts rumsligt ansikte mot ansikte, ömsesidig tillit och förståelse mellan forskare och de
undersökta personerna (Holme & Solvang, 1997, s. 98). Förståelsen och tilliten försökte jag lägga
grunden till genom att dels förklara fakta kring i vilket sammanhang undersökningen görs och
dels min personliga motivation till att göra ett examensarbete om folksagor. Jag var också mån
om att visa stort intresse för det enskilda bibliotek jag besökte, och dem jag samtalade med, så att
en positiv och accepterande atmosfär kunde skapas.

Jag vill här också nämna att jag själv anser att uppsatsens ämne banade väg för valet av metod.
Folksagans grund finns i det muntliga berättandet och då föreföll det naturligt att insamlandet av
information skulle ske genom samtal och berättande. Intuition och kreativitet är två beståndsdelar
som man kan ha användning av också i vetenskapligt arbete. Jag är glad att i någon mån finna
belägg för min åsikt i boken av Christer Bjurwill A, B, C och D – vägledning för studenter som
skriver akademiska uppsatser (Bjurwill, 2001, s. 42 ff). Han skriver där om kreativ rationalitet
och menar med det utvecklingen från att följa logiska spår till att med fantasins hjälp göra nya
egna upptäckter i sin undersökning.

Förutom intervjuer använder jag också en mindre statistisk uppgift för att redovisa ett urval titlars
utlåningssiffror på de fyra biblioteken. Detta vill jag göra för att komplettera informanternas
utsaga om intresset för folksagor på deras respektive bibliotek.
För att bilda mig en uppfattning om hur utgivningen av folksagor ser ut har jag använt
Bibliotekstjänsts sambindningshäften som källa och däri bedrivit källstudier. De årgångar jag har
undersökt är 1999 och 2000.

Det vetenskapliga förhållningssätt jag vill identifiera mig med för mitt arbete är det
hermeneutiska förhållningssättet. Hermeneutik kan översättas med tolkningslära, en vetenskaplig
riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grunden för människans verklighet.
Det hermeneutiken är intresserad av är att förstå människan och hennes livssituation genom att
tolka hur det mänskliga livet uttrycks i språk och handlingar. Med sin egen förförståelse som bas
närmar sig forskaren sitt studieobjekt, och önskar se en helhet i den aktuella problematiken. För
att nå denna helhet, och en så fullständig förståelse som möjligt pendlar forskaren mellan att se
till delarna och helheten. Denna process fortgår fortlöpande till förmån för fortsatt utveckling.
Den hermeneutiske forskaren är öppen och engagerad i sin studerande roll (Patel, 1994, s. 25).
Det är så jag har försökt arbeta med min uppsats. Med relativt breda litteraturstudier som bas
mötte jag informanterna, och tolkade senare deras specifika information i relation till teorin.
Vartefter arbetet fortskred ökade min egen förståelse av ämnet, vilket gav ytterligare möjlighet att
lyfta fram mer ur intervjusvaren.

2.2 Procedur och urval

För att undersöka vilken betydelse folksagor anses ha för barn och folksagans aktualitet idag
började jag mitt magisterarbete med en noggrann litteraturgenomgång. Jag ville ta del av
forskning och erfarenheter på folksagans mark.
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Jag sökte litteratur med hjälp av lokala bibliotekskataloger på högskolorna i Borås och Växjö
(studieort och bostadsort), samt också med hjälp av databaserna BURK-sök och LIBRIS. De
ämnesord jag sökte på var kombinationer av folksaga med ämnesord som pedagogik, psykologi,
litteraturhistoria, etnologi och folklore. Jag fann att den litteratur som var mest adekvat för min
uppgift och uppsats återfanns i monografier. Jag sökte också artiklar i referensdatabasen
Artikelsök. De artiklar jag hittade där rörde framförallt praktiska exempel på hur folksagor
används i sammanhang som berättarfestivaler.

Den litteratur jag studerade behandlade folksagans historia och folkloristiska kontext.
Jag studerade folksagan som litterär genre och vilken betydelse folksagan kan har för barns
språkutveckling. Jag läste om dess terapeutiska funktion utifrån olika ämnesexperters synpunkter
och erfarenheter. Dessutom läste jag också mer praktisk litteratur som hur folksagor använts
inom bibliotek, skola och hälsovård.

Under mina litteraturstudier antecknade jag sådant som jag fann särskilt intressant för mitt arbete.
Jag skrev ner titlar och sidnumrering för att på så sätt enkelt kunna gå tillbaka till viktiga avsnitt.
På så sätt samlade jag ett antal excerpter som jag sedan använde mig av i skrivprocessen
(Bjurwill, 2001, s. 29).

Mitt tillvägagångssätt för att välja ut lämpliga bibliotek att besöka för intervju fick sin
utgångspunkt i att jag besökte ett antal biblioteks hemsidor och webbsidor. Det jag i första hand
letade efter var telefonnummer för att ringa och fråga om man önskade delta i undersökningen.
Genom att besöka hemsidorna bildade jag mig också en uppfattning om deras verksamhet och i
några fall framgick att sagoverksamhet bedrevs. Jag fann det då lämpligt att undersöka vad som
gömde sig däri. Geografiskt begränsade jag mig av praktiska skäl till sydligaste Sverige, och min
tanke var också en viss geografisk spridning, samt kommuner i skiftande befolkningsstorlek och
karaktär. Med kommunernas karaktär menar jag att både landsbygd och stad skulle vara
representerade. De aktuella kommunerna har mellan  25-60.000 invånare.

Efter besök på bibliotekens hemsidor valde jag ut tio bibliotek som jag kontaktade per telefon.
Vid tre av de tio biblioteken bad jag att få besöka, intervjua och samtala med barnbibliotekarie
om folksagor. Ett av de tre sade sig inte arbeta särskilt med folksagor just nu, man hade bl.a. lagt
ner sagostundsverksamheten. Mot bakgrund av deras uppgifter om nedskärning och minskat
sagointresse fann jag biblioteket intressant att besöka just av den anledningen.
De två andra biblioteken arbetade aktivt med folksagor. Tid bokades för besök på de tre
biblioteken. Vid sju av de tio biblioteken bad jag att få skicka ett antal frågor med e-post. Min
tanke med att, vid sidan av intervjuer, också samla information via e-post var att jag då skulle få
rapporter från fler platser, och det såg jag som en tillgång för arbetet. Dock föll inte detta ut som
jag hade tänkt mig. Ett bibliotek avböjde genast att delta på grund av att man inte ansåg sig ha
något att bidra med. De sex övriga sade sig gärna besvara några frågor om folksagor. Dock var
det bara två bibliotek som i realiteten besvarade frågorna. Jag skickade då ut en påminnelse till
samtliga som inte svarat vilket resulterade i ytterligare ett svar. Resterande fyra bibliotek svarade
inte på påminnelsen och jag beslutade då att inte ytterligare kontakta dem, utan tolka frånvaron
av svar som att intresse och möjlighet att delta saknades. Eftersom så få svarade på e-post-
frågorna beslutade jag mig nu också för att endast använda mig av intervjuer, och inte av den
information jag fått via e-post. Men ett av de bibliotek som svarat valde jag istället ut för
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ytterligare en intervju. Sammantaget är det således fyra intervjuer som ligger till grund för
uppsatsens undersökning.

2.3. Materialinsamling

Intervjuerna med barnbibliotekarier och barnkultursekretare gjordes våren 2001. Besöken på
biblioteken, infattande intervjuer och visning av folksagobeståndet, skyltning etc., varade 1,5-2
timmar.

Vid tre av de fyra biblioteken önskade personalen att två personer ur bibliotekspersonalen skulle
delta vid intervjuerna. Detta eftersom de hade olika funktioner inom bibliotekets barnverksamhet,
och tillsammans skulle kunna ge en mer hel bild av erfarenheter inom verksamheten. I dessa fall
samtalade jag således med två personer samtidigt, och mina olika frågeställningar fördes fram till
informanten/informanterna där en eller båda delgav mig och undersökningen sina erfarenheter
och synpunkter från sitt bibliotek. Vid den fjärde intervjun representerade en ensam
barnbibliotekarie sitt bibliotek. På grundval av ovanstående redovisas intervjusvaren i första hand
bibliotek för bibliotek och inte person för person.

Anteckningar fördes vid intervjuerna. Jag använde alltså inte bandspelare. Att använda
bandspelare har för och nackdelar läser jag i Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer. Fördelarna är
bl.a. att man kan lyssna till tonfall och ordval i efterhand samt att man inte behöver anteckna utan
kan koncentrera sig på samtalet. Till nackdelarna hör den tidskrävande procedur efterarbetet är,
och att inte heller bandning tar upp det som sägs mellan raderna, minspel o.s.v. (Trost, 1997, s.
50).

Anledningen till att jag valde att inte använda bandspelare var att någon av informanterna inte
gärna såg att samtalet togs upp på band. Då jag hade praktiska svårigheter att få tag på
bandspelare med bra upptagning och med tanke på tidigare erfarenheter av brus och
svåravlyssnade inspelningar beslutade jag mig för att låta det där med bandspelare falla. Det
passar också min personlighet bra att lyssna, anteckna och få med det väsentliga. Jag förberedde
mina anteckningar genom att skriva varje område i intervjumanualen på ett A4-ark med 1-2
sidors efterföljande utrymme för anteckningar. Vid intervjuerna har jag använt ett
intervjumanual. Min frågeställning har jag delat in i olika teman eller rubriker, vilka jag sökt
information om i intervjuerna.
Dessutom har det ingått en statistisk uppgift som bibliotekarien tagit fram vid respektive
biblioteksbesök.
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3. Teoretisk litteratur

3.1 Folkdiktning och folksagoforskning

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av folklivsforskarna Jan-Öjvind Swahn,
Bengt Holbek, Bengt af Klintberg, litteraturhistorikern Lars Furuland samt specialpedagog Marie
Lindhagen.

I myllret av småberättelser som människor dagligen ger vidare till varandra är det vissa som höjer
sig över mängden och blir ihågkomna. De är tillräckligt intressanta för att användas och bevaras.
De förändras och förbättras, berättas vidare. De vandrar från mun till mun, blir
vandringshistorier. Somliga av dess historier har livsvärde nog att leva vidare i århundraden , ja
årtusenden. Det rör sig om folkdiktning (Holbek, 1995, s. 13). Folksagan kommer ur muntlig
berättartradition långt tillbaka i tiden. Den har förts vidare från generation till generation genom
århundraderna (Lindhagen, 1993, s. 9).

Berättelser är kulturens murbruk, säger Holbek och Swahn. Språket är unikt mänskligt, bygger
det mänskliga medvetandet. Historier finns i alla kulturer och i alla tider. De äldsta historierna
finns som teckningar, målningar och skulpturer och vi kan tänka oss att också kring dessa bilder
fanns berättelser, på samma sätt som bilder och berättelser senare kom att höra samman.
Så småningom uppfanns skriften och sedan 4-5000 år tillbaka finns berättelser dokumenterade .
Skrift, och senare tiders medier som film, ljudupptagningar, elektronisk media, är dock sekundära
i förhållande till det muntliga berättandet. I det muntliga berättandet formar vi vårt eget
medvetande och försöker påverka andras (Holbek, 1995, s. 11-13).

Den sagosamling som troligen är den äldsta är den indiska Panchatantra, från 200-talet.
Från medeltiden är den arabiska sagosamlingen Tusen och en natt. Tusen och en natt översattes
1704-17  till franska och den översättningen fick ligga till grund för flera bearbetningar i andra
europeiska länder. Samlingen blev på så sätt känd i Europa. De första europeiska
sagosamlingarna med texter från den europeiska muntliga berättartraditionen gavs ut i Italien
under 1500 och 1600-talen. Av betydelse är fransmannen Charles Perraults Contes de ma mère
l’oye som gavs ut 1697. Sagorna i den bearbetades och översattes och fick därför stor spridning
(Furuland, 1982, s.106). På svenska heter sagosamlingen Gåsmors sagor och där ingick bl.a.
Törnrosa, Rödluvan, Mästerkatten i stövlar och Riddar blåskägg (Lindhagen, 1993, s. 13).

Hittills hade sagosamlingarna inte varit riktade till barn, utan till vuxna, vilket också var fallet
med den muntliga berättelsen, även om man där kan anta att också barnen fick lyssna. På 1700-
talet började man kunna se enstaka folksagor i barnlitteraturen, men först under 1800-talet blev
det mer vanligt förekommande. Om man under 1700-talet mer använt folksagan i undervisande
syfte så gjorde romantikens nya synsätt att sagan nu sågs som viktig näring för barns fantasi
(Furuland, 1982, s.104-105). Sagosamling Contes de ma mère l’oye kritiserades dock av bl.a.
bröderna Grimm då de ansåg sagorna inte tillräckligt trogna den ursprungliga muntliga
traditionen, utan alltför omdiktade så att de närmast kunde betecknas konstsagor.

Bröderna Jacob och Wilhelm Grimm blev de som gav folksagan dess plats i västerlandets
litteratur (Klintberg, 1982, s. 20). De var båda språkforskare och grundade folkloristiken som
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vetenskap. De började sitt insamlande av folksagor 1805, och 1812 gavs den första samlingen ut.
Intressant är att notera Jakob Grimms inställning till huruvida litteraturen var för barn, vilket han
till att börja med inte tyckte. Men inför andra upplagans utgåva 1819 hade han ändrat sig då
bearbetningarna nu var gjorda för att bättre passa barn (Furuland, 1986, s. 110).
Bröderna Grimms arbete väckte ett stort intresse för folksagor under mitten av 1800-talet.
Insamlandet av folksagor spred sig, inte minst i Norden. I Sverige var det Gunnar Olof Hyltén-
Cavallius, i Norge Asbjörnsen och Moe som var föregångarna. Man befarade att sagorna skulle
dö ut om man inte skyndsamt arbetade med upptecknandet. På 1840-talet gav Hyltén-Cavallius ut
Svenska folksagor och äfventyr. De svenska och norska sagosamlingarna skiljde sig stilmässig
mycket åt. Språket hos Hyltén-Cavallius var tungt och medeltida, medan Asbjörnsen och Moes
var mer humoristiskt och hurtigt. Språket, särskilt i Svenska folksagor och afventyr, låg långt från
den muntliga sagostilen. En förklaring till att många uppteckningar inte lyckades speciellt väl kan
vara att det var en annan samhällsklass som nedtecknade sagorna än den sagorna kom ifrån.
Sagorna kom från folket men nedtecknades av borgarklassen (Klintberg, 1982, s. 20).

I och med det systematiska insamlandet av folksagor kom folklivsarkiv att bildas. På
folklivsarkiven finns idag samlingar av både regional och nationell art. Insamlandet gick olika till
i de olika nordiska länderna. Inte minst i Finland finns nu ett mycket omfattande
folkminnesarkiv, länge världens mest omfattande. Insamlandet i Sverige pågick på olika platser
som genom landskapsföreningar i Uppsala och Lund, samt av enskilda personer.
I Norge var sagosamlandet knutet till hembygdsrörelsen, medan det i Danmark var en enskild
person, Evald Tang Kristensen, som samlade in stora mängder av särskilt folkdiktning från
Jylland. På Island förknippas sagoinsamlandet till stor del med Jon Arnason. De sagomanuskript
som finns i folklivsarkiven står oftast den muntliga traditionen närmare än bokutgåvorna, särskilt
tidiga sådana, som bestod av redigerade texter. Men också manuskripten har sina brister då de
skrevs om utifrån intervjustolpar.

När man idag arbetar med att samla in berättelser i kulturer där sagoberättandet fortfarande lever,
finns större möjligheter att fånga helheten genom hjälpmedel som t.ex. video. Dock är situationen
ändå konstruerad eftersom berättandet inte sker där det naturligt skulle ha skett, utan berättaren
låter sig intervjuas. Inte bara själva berättelserna är viktiga utan också kontexten, dvs.
sammanhanget vari berättelserna lever, så som vem berättaren är, vem mottagarna är, hur
berättelsen framförs (Holbek & Swahn, 1995, s. 19).

Efter dessa första vetenskapliga samlingar gavs också bearbetade barnutgåvor ut, där man
strävade efter att välja sagor med barn eller unga i huvudrollerna. Den engelske folklivsforskaren
och diktaren Andrew Lang gav 1899-1910 ut ett flertal sagosamlingar för barn med material från
olika länder. I Sverige kan folkskolläraren Fridtjuv Berg nämnas. Han gav ut svenska folksagor
bearbetade för barn (Furuland, 1982, s. 107).

Folklivsforskare ställer sig frågan hur sagorna har uppstått och spridit sig. Det finns många
teorier. I forskning har upptäckts att gemensamma teman kan hittas i sagor från olika delar av
världen. Sådana upptäckter för med sig tankar huruvida sagorna har ett gemensamt arv från en
gemensam urtid och kultur och därifrån har spridit sig. En annan teori är att sagan uppstått på
flera olika platser men med likartade kulturer (Holbek & Swahn, 1995, s. 23). Folkloristik är den
vetenskap som sysslar med sagan i den muntliga traditionen. Det är en relativt ung vetenskap, och
som jag nämnt ovan förs tillbaka till bröderna Jakob och Wilhelm Grimm från Tyskland. Jacob
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Grimm var vetenskapsman inom bland annat sagornas område men också inom språkforskning,
religionsvetenskap och medeltidslitteratur. Bröderna Grimm var verksamma i början av 1800-
talet. De menade att sagorna var rester av gamla germanska myter. Myter är här en berättelse om
gudar och hjältar utspelade i förhistorisk tid, t.ex. nordiska mytologin. Bröderna Grimm tänkte
sig alltså att de sagor de upptecknade var rester av sådana myter (Swahn, 1995, s. 27). Mot mitten
av 1800-talet kom bröderna Grimms tes att ersättas av den indologiska skolan. Den sa att Indien
var källan för folksagorna. Man hade upptäckt de medeltida indiska sagorna och trodde att
Europa och Asien fått sina sagor härifrån. De indiska sagorna var främst djur- och skämtsagor.
(Se nedan). Man antog att spridningen västerut hade skett under medeltiden.
Nästa skola kom från franska litteraturvetare som kritiserade den indiska skolan med förklaringen
att likheter mellan indiska och t.ex. västerländska sagor kunde förklaras med självständig
uppkomst på flera ställen, eller rentav en vandring från väster till öster. Den förra förklaringen,
med grund att människan och hennes psyke är sig likt världen över, blev utgångspunkt för nästa
sagoteori – den polygenetiska (Holbek & Swahn, 1995, s. 24)

Vid 1900-talets början fick sagoforskningen sina egna vetenskapsmän, från att tidigare ha
bedrivits av forskare inom discipliner som etnografi, religion och litteratur.
De nordiska länderna blev föregångare för sagoforskningen. Den första egentliga folkloristiska
skolan inom folksagoforskning var den ”historiskt-geografiska” och den kom att kallas ”den
finska skolan”. De ledande finländarna har var Kaarle Krohn och Anntti Aarne, dessutom
norrmännen Moltke Moe, dansken Axel Olrik och svensken Carl Wilhelm von Sydow.
Denna ”historiskt-geografiska” skola inom folkloristiken ville undersöka varje enskild saga för
att kunna utsäga sagans ålder, uppkomstplats samt dess spridningsvägar. Det bestående bidraget
från ”den finska skolan” är systematiseringen av folksagans olika typer (ibid, s. 24). (Se nedan).

Under 1920-talet kom reaktioner mot ”den finska skolans” synsätt och man ville nu närma sig
texterna mer funktionalistiskt. Kontexten blev viktig, med berättandet och berättarna i centrum.
Den funktionalistiska sagoforskningen var företrädande fram till ca 1960-talet, då strukturalismen
vann mark. Här framträdde namn som ryssen Vladimir Propp. Han arbetade med de ryska
folksagornas byggnad. Han räknar med ett antal funktioner som återkommer i folksagan. De
viktigaste är hjältens uppbrott för sin svåra uppgift, svårigheter under färden, hjälpare som dyker
upp under färdens gång, en slutlig kamp mellan hjälte och ond motståndare där hjälten står som
segrare (Edström, 1980, s. 20).

Utvecklingen hade således återigen gått från kontext till rena textstudier. En kombination av text
och kontext förefaller nu vara aktuellt. Sagorna tolkas också sedan 1980-talet med hjälp av
psykoanalytiska modeller (Holbek & Swahn, 1995, s. 25)

Teorierna inom sagoforskning är många. Här i uppsatsen tar jag inte vidare upp dessa teorier,
utan vill med föregående stycke bara visa på att sagoforskning bedrivs. Det jag nu närmare
utreder är kategorierna i begreppet folkdiktning, varav folksagor är en, och förhållandet dem
emellan.
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3.1.1. Kategorier i folkdiktningen

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av sagoforskaren Max Luthi, Bengt af
Klintberg, litteraturvetaren Torben Brostrøm, barnpsykolog Bruno Bettelheim, psykolog Åke
Högberg och specialpedagog Marie Lindhagen.

Folkdiktning delas in i bland andra kategorierna myter, folksägner och folksagor.

Myten har nära samband med religion och kult, har förts vidare genom muntlig tradition och
berättar om nedärvda värderingar i samhället. En myt saknar ofta sagans lyckliga slut.
I myten framställs hjälten mycket mer som ett exempel att efterfölja än i sagorna (Brostrøm,
1992, s.12). Sagan är en folklig kunskapsform, medan myten är maktens språk, säger Torben
Brostrøm (ibid, s. 8). Myten ser världen ovanifrån, medan sagan ser den underifrån.

Sägnen berättar om en specifik person och/eller en existerande plats. En sägen tros vara grundad
på verkliga förhållanden. Den förespråkar ofta förnuft och varnar för att gå över gränserna till det
övernaturliga (Holbek & Swahn, 1995, s.14)

Folksagorna är ursprungligen folkets sagor, det vill säga böndernas, hantverkarnas och
tjänstefolkens. Många bearbetningar av folksagorna gjordes sedan för att passa borgarklassens
barn, så t.ex. bröderna Grimms bearbetningar. Sagorna flyttades från drängstugan till
barnkammaren, vilket fick till följd att sagorna polerades en del. Många sexuella anspelningar
togs bort, liksom driften med överklassen. Våldsinslag fanns ofta kvar, då barnen ansågs tåla dem
(Högberg, 1984, s. 36).

Holbek och Swahn beskriver innebörden av begreppet folksaga på följande sätt;
”Med ordet folksaga utsäger man tre ting:
För det första är det frågan om historier som framställer händelser, eller en följd av
händelser, ordnade i ett förlopp med inledning och avslutning. De kan inrymma
dialoger, anekdotiskt stoff, minnen, stämningar och annat, men utan kedjan av
händelser är de inte folksagor.
För det andra är det tal om fiktion, om uppdiktade berättelser, inte om reportage
från verklighetens värld. Verkligheten finns naturligtvis med i bilden, annars skulle
berättelserna inte kunna förstås, men den är underkastad en annan världsordning är
realitetens. En del sagor låtsas vara verklighetsskildringar, och tanken bakom
somliga skrönor är att de så trovärdigt som möjligt ska framställa de mest orimliga
lögner, men det är lätt att avslöja deras sanna natur, för de är vävda av
vandringsstoff.
För det tredje rör det sig om historier som tillhör eller har tillhört den muntliga
berättartraditionen. … Med dessa definitioner är begreppet ’folksagans’
ungefärliga ram fastställd” (Holbek & Swahn, 1995, s. 13)

Sagorna berättar om människor och deras livsöden. Tids- och rumsförankringen är lös och de för
sagorna typiska inlednings- och avslutningsformlerna visar klart att det rör sig om fiktion. Tiden
är inte viktig i sagan. Ett exempel på det är sagan om Törnrosa, efter hundra års sömn var hon
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fortfarande vacker och levnadsglad. Sagan står över tiden och det är en del av dess lyckliga kraft.
Sagan berättas nästan bara i underhållningssyfte, för sin egen skull (Klintberg, 1982, s. 9).
I förhållande till folksägner och myter kan sägas att folksagorna har åtskilligt gemensamt med
dessa genrer. Man bör undvika att allför kategoriskt särskilja dem. Bröderna Grimm gav följande
beskrivning år 1816 ”sagan är mer poetisk, sägnen mera historisk”. Holbek och Swahn menar i
samma försiktiga anda att sägnerna uttrycker en kombination av historia, geografi och morallära
(Holbek & Swahn, 1995, s. 14).

Det finns också andra till folksagan näraliggande genrer inom folkdiktningen förutom sägner och
myter. Det är t.ex. visor och epos. Folksagorna har prosaform men kan innehålla rytmiska inslag
och upprepningar. Det gäller särskilt sagor för barn.

En annan genre, vid sidan av folksagor, är hjältesagor. Hjälten inom denna genre är en symbol
för ett folk eller en klan, en stamfader som uppmärksammas. Hjältesagan är allvarlig och tung i
jämförelse med folksagan.

En ytterligare sidogenre är fabeln. Fabeln är en berättelse som framförs för att stödja ett
argument, som ett tal eller en predikan. Fabeln har pedagogiskt  syfte, en tydlig sensmoral, till
skillnad från folksagan som berättas för sin egen skull (ibid, s.15).

3.1.2 Folksagans underavdelningar

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av Gunilla Borén, Gunnel Eriksson och
Jan-Öjvind Swahn.
Som jag nämnt ovan utvecklade Antti Aarne och den s.k. finska skolan folksagans olika
kategorier. Innan jag beskriver de traditionella underavdelningarna behövs det också här sägas att
gränserna mellan de olika formerna av folksaga inte alltid är definitiv. Sagoberättare blandar ofta
olika typer av sagor och omskapar också efter eget tycke. Det viktigaste för en sagoberättare och
folksagans syfte är att underhålla och engagera.
Ändå kan man särskilja olika sorters folksagor som klart skiljer sig från varandra.

Undersagorna är den mest kända formen av folksaga. Som namnet säger sker underverk i de här
sagorna, på ett positivt och lekfullt sätt. Här finns övernaturliga väsen, både goda och onda,
prinsar och prinsessor, troll och drakar. Ofta ska sagans huvudperson eller hjälte/hjältinna lösa ett
problem, kämpa mot det onda och till sin hjälp får han sagovärldens magiska föremål och goda
väsen. Sagan har ett gott slut, ofta blir det bröllopsfest. Andra benämningar på undersagan är
äventyrssaga och chimärsaga.

En annan undergenre är skämtsagan. Namnet säger att den har humoristisk och skämtsam
karaktär. Det rör sig ofta om korta historier där man driver med t. ex. högfärd eller dumhet eller
motsättningar av kulturell eller geografisk art.

Liknar skämtsagan gör djursagan, där djur är huvudpersoner och kan tala och agera som
människor.  Djursagan försöker förklara varför ett djur ser ut på ett visst sätt eller beter sig som
det gör. Sagan är ofta kort och enepisodisk.
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Ytterligare en form är novellsagan. Här vinner huvudpersonen t. ex sin prinsessa genom mod, tur
eller finurlighet. Novellsagor är något mer realistiska än undersagor, men långt ifrån
verklighetsbetonade (Borén, 1992, s. 64 ;  Eriksson, 1994, s. 18 ; Holbek & Swahn, 1995, s.16).

3.1.3 Folksagans stil och uppbyggnad

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av folksagoforskaren Max Lüthi och
litteraturvetaren Vivi Edstöm.

Den europeiska folksagan har en logisk och strikt uppbyggnad med bestämda stilistiska regler.
Denna stil skiner igenom nationella och individuella varianter. Folksagan är intresserad av att
återge ett händelseförlopp och ger sig inte in på målande beskrivningar eller karaktäristika. Det
som nämns är det som är viktigt för handlingen. Denna avsaknad av beskrivningar gör att
folksagan blir klar och bestämd. Personerna i sagan skiljs ofta åt och handlar på egen hand. Detta
bidrar också till sagans klarhet.

Folksagan använder sig av ytterligheter och kontraster. Det ser vi i förekomsten av jättar och
dvärgar, straff och belöningar, god och ond osv. Allt för tydlighetens skull. Också i sagans
persongalleri ser vi att från folkmassan avvikande figurer används som hjältar. Det kan vara
dumbommen, svinaherden, gåsapigan, prinsen och kungadottern.

Ett annat utmärkande drag för sagan är att relationer och känslor i sagan tar sig konkreta uttryck
genom yttre processer och synliga ting, d.v.s. de åskådliggörs, görs synliga. Det inre förvandlas
till något yttre. Så tar egenskaper sig uttryck i handlingar och relationer i gåvor. En gåva mellan
prinsessan och hennes befriare blir ett tecken på relationen och förbundet dem emellan.

Det som också utmärker folksagan är dess upprepningar. Det ser vi i att det ofta finns t.ex. tre
prinsessor, utkämpas tre strider osv. ”Sagans upprepningar är ornament, de är väsentliga för stilen
som helhet”(Lühti, 1994, s. 47). Så uttrycker Lühti sig och menar att  sagans isolering av episoder
förstärker sagans karaktär. Det är också så att det ofta sker en stegring med hjälp av
upprepningarna. En regel är tretalsupprepningen, vilken innebär att när något särskilt spännande
eller avgörande ska berättas i sagan upprepas episoden tre gånger. Och ofta blir det mer
spännande för varje gång. Man talar om en stiliserad stegring. Det sista äventyret är det farligaste,
den yngsta prinsessan den vackraste, etc. Folksagan använder sig också av stående tal: tre, sju,
tolv, hundra för att ytterligare förstärka den fasta formen. Detta hör samman med sagans strävan
efter fast form. Också formen med upprepningarna bekräftar den stränga stilen. Gränserna är
alltså klart utstakade i folksagan men inom dessa gränser kan allt möjligt underbart hända. Allt
kan hända, men det som händer är inordnat i detta regelmässiga mönster. Som regeln att sagan
ska sluta lyckligt.

Sagan använder sig också av särskilda formler som ”det var en gång…”, ”det blir så en dag..” och
”så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Dessa uttryck talar egentligen inte om att det som berättas
har skett en gång i förfluten tid, utan istället berättar dessa formler att det som en gång var har en
tendens att upprepa sig, att återkomma. Typiskt för sagan är behovet av precision. D.v.s.
räddningen kommer i sista stund, drakdödaren inväntar exakt rätt ögonblick.(ibid, s. 39ff).
 Ryssen Vladimir Propp, som var verksam inom strukturalismen på 1960-talet, räknade med ett
antal funktioner som återkommer i folksagan och som bestämmer dess struktur. De viktigaste
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funktionerna är hjältens uppbrott för sin svåra uppgift, svårigheter under färden, hjälpare som
dyker upp under färdens gång, en slutlig kamp mellan hjälte och ond motståndare där hjälten står
som segrare (Edström, 1980 , s. 20).

Upprepningen med t.ex. tretal, det fasta mönstret och tydligheten i berättelserna gör att sagorna är
särskilt barnvänliga och lätta för barn att känna igen och ta till sig. Att tonvikten ligger på själva
handlingen gör också att sagan är barnvänlig. Det vill säga figurernas karaktär kommer fram
genom deras handlingar. Det lyckliga slutet gör också att den är bra för barn (ibid, s. 21).
Det finns inget utrymme för några om och kanske i sagan. Den går ut på klarhet, skärpa,
bestämdhet och precision. De enskilda dragen i dess sätt att berätta stämmer överens. På det sättet
ger sagan en bild av en värld där under sker och ting stämmer och det för med sig en förtröstan
till lyssnaren. Sagan inte bara gläder, den ger också form och upprättar.

Sagans uppbyggnad och stil har betydelse för såväl dess terapeutiska som språkstimulerande
funktion.

3.2  Den muntliga språkkulturen och sagoberättarna

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av specialpedagog Majken Bahlenberg,
barnbibliotekarien Harriette Söderblom, Bruno Bettelheim och psykoanalytikern Clarissa Pinkola
Estés, Åke Högberg och berättaren Ulf Ärnström.

Strukturen i folksagorna hör till det talade ordet och folksagorna lever därför bäst när de berättas.
Det var där de gamla folksagorna föddes, i den muntliga språkkulturen, och det är också där, i
den direkta överföringen från människa till människa som ordet kan bli skapande och
nyskapande. När sagan återges med berättarens egna ord får berättelsen liv av berättarens känsla
och fantasi (Ärnström,1995, s. 21).

Vid berättande lyfts den skriftspråkliga kulturen undan för en stund, den kultur som en del barn
finner svår och som de har mindervärdeskänslor inför. Bahlenberg menar att skriv- och
mediakulturen inte får ersätta förmågan till det naturliga berättandet och den samvaro som har sin
kärna i det talade ordets dialog. Barn lever till största delen  i en muntlig värld ända upp till 10-
12-årsåldern och därför ligger sagorna nära barnens värld och kan lätt tas emot av dem.
När sagorna berättas, istället för att användas som högläsning, uppstår en särskild närhet och
direktkontakt mellan berättare och lyssnare som sagorna vinner på (Bahlenberg, 1996, s. 13).

Folksagan har möjligheten att tala till vårt innersta, till vårt omedvetna. Det är därför man kan se
att folksagan kan engagera lyssnaren på djupet. Berättelsen griper tag utan att lyssnaren kan
förklara varför. Därför kan det tyckas att sagan har något av en magisk kraft. För att förstå sagans
möjlighet och kraft ska jag återvända till sagans uppkomst och till sagoberättaren. En skicklig
sagoberättare hade egenskaper som inlevelse, intuition och lyhördhet. Det räckte alltså inte bara
att kunna berätta på ett spännande sätt, utan det gällde att i lyhörd kontakt med lyssnarna forma
sin berättelse. Det gällde att kunna uppfatta vad som engagerade, vad som talade till lyssnarnas
inre. Det är så sagorna har slipats, förändrat och hållits levande genom generationerna. Genom att
sagoberättaren har låtit sin berättelse anpassas efter de aktuella lyssnarna, den aktuella kulturen
och tiden, har berättelsen engagerat just dem på djupet (Högberg, 1984, s. 24).
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Inte bara berättelsen har gått i arv, utan så kan det också förhålla sig med berättarkonsten. I
nationalencyklopedien läser jag om sagoberättarna, deras ofta omfattande repertoar och att
berättandet ofta följde särskilda traditionsbärare. De senaste femtio åren har studier kring
sagoberättare kommit att röra sig kring berättarnas sociala villkor, deras repertoarer, deras sätt att
handskas med stoffet samt variationer i framförandet. För att genomföra sådana studier får man
vända sig till utomeuropeiska länder då traditionen finns endast lokalt i Europa
(Nationalencyklopedien). Jag vill här ta upp något om det och samtidigt genom ett exempel visa
att det muntliga återberättandet av folksagor inte kan anses utdött. Kanske är det så i Sverige och
i vår västerländska kultur, men i andra kulturer vet vi att den muntliga sago- och
berättartraditionen hålls levande och att sagorna framförallt förvaltas och nedtecknas. En sådan
sagoberätterska är Clarissa Pinkola Estés. Hon är också poet och jungiansk psykoanalytiker. Hon
representerar den latinamerikanska kulturen. Hon säger att konsthantverket att förvalta sagor gått
i arv och att berättartraditionen i hennes släkt funnits i många släktled tillbaka. Det åskådliggörs i
följande drömbild; Estés drömde att hon berättade sagor och hon kände då en uppmuntrande
klapp på foten. Hon tittade ned och såg att hon stod på axlarna på en gammal gumma som höll
henne om vristerna och leende såg upp mot henne. Estés protesterade och menade att den gamla
borde stått på hennes axlar istället, för Estés var den unga och gumman gammal. Då såg Estés att
gumman ”stod på axlarna på en ännu äldre gumma, som stod på axlarna på en ännu äldre, som
stod på axlarna på en kvinna i fotsida kläder, som stod på axlarna på en annan själ som stod på
axlarna på…” (Estés, 1992, s. 29). För Estés hämtar sagoberättandet sin näring ur tidigare
generationers berättare (ibid).

Jag vill också ge exempel på några andra sagoberättare som genom sin verksamhet fått betydelse
både för sin samtid och långt därefter.
Varifrån fick bröderna Grimm inspiration till sina sagor? En mångfald sagor berättades för dem
av en bondhustru vid namn Dorothea Viehmann. Det sägs om henne att hon berättade sina sagor
livfullt och dramatiskt. Hon kunde sagorna ordagrant, och upprepade dem gärna om det behövdes
för upptecknandet.
En sagoberätterska som den norske sagosamlaren Lois Moe träffade på under sitt sökande efter
sagor var den gamla kvinnan Blind-Anna. Det sägs om henne att både barn och vuxna tystnade
och lyssnade till henne trots att det var mitt i slåttertid.
En svensk folklig berättare är Mickel i Långhult. Hans egentliga namn var Michael Jonasson
Wallander och han levde till år 1860 i Sunnerbo i Småland. Han hade stundtals ett kringresande
arbete som svarvare. Det sägs om honom att han hade ett gott huvud och var därtill gladlynt och
pratsam. Ryktet om hans sagoberättande nådde prosten Cavallin som förmådde Mickel att skriva
ner några av sina sagor till Cavallins son Gunnar Olov Hyltén-Cavallius, som ju som vuxen kom
att uppteckna Svenska folksagor och Äfventyr.
En annan sagoberätterska, verksam i början av 1900-talet, var Lisa Tetzner. Hon kom från
överklassen men sökte sin egen väg, blev socialarbetare, upptäckte så småningom sagornas kraft
och började berätta.  Hon vandrade mellan byar i mellankrigstidens Tyskland och samlade
framförallt barn men också vuxna omkring sig och berättade sina sagor. Hon har givit ut All
världens vackra sagor (Söderblom, 1997, s. 34ff) .

I Sverige räknar men med att det muntliga sagotraderandet, där sagorna hela tiden var i
förändring, dog ut en bit in på 1900-talet. Ersättare var i första hand sagoboken (Holbek och
Swahn, 1995, s. 19).
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Också i skriftliga nyöversättningar och bearbetningar av folksagor i vår tid bör nedtecknaren ta
hänsyn till kultur, sagans mottagare. Mer om det i kommande avsnitt.

3.3 Folksagan som litterär genre

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av barnboksforskarna Kristin Hallberg,
Ulla Lundqvist och Lars Furuland, litteraturvetaren Ulla Lundqvist, läraren Rigmor Lindö,
Gunilla Borén och Göte Klingberg.

Folksagan hör till vår mänsklighets äldsta litterära genre. I boken Utblick över barn- och
ungdomslitteraturen läser jag att folksagan är en anonym och föränderlig litteraturart som
ursprungligen levde i den muntliga traditionen och inte var fixerad i skrift (Furuland, 1986,
s.106).

Folksagan antas från början inte vara avsedd för barn, men barn har ändå lyssnat till sagorna när
de berättades i vuxna sällskap. Ingenting har haft större betydelse för barnlitteraturen än
folksagan. Under upplysningstiden, på 1700-talet, hade barnlitteratur haft som främsta syfte att ge
barn kunskap och god moral. Under romantiken, i början av 1800-talet, fick sagan en
blomstringstid. Synen på barn förändrades då de inte längre sågs som små vuxna. Barnen och
barndomen fick nu sitt eget speciella värde. Under romantiken fick barnlitteraturen en dragning åt
konst, fantasi och underhållning. Folksagan ansågs ha en fantasistimulerande funktion för barnen
och bearbetningar gjordes nu för att passa barnen. Det var nu bröderna Grimm samlade  in och
formulerade folksagan (Lundquist, 1987, s. 91).  Dock låg språk och innehåll fortfarande långt
ifrån barnens begreppsnivå. Sagosamlingen var snarare tänkt för vuxna att vidarebefordra till
barn. Bröderna Grimm har betytt väldigt mycket för folksagans bevarande. De var båda
vetenskapsmän och deras arbete gav folksagorna hög status. Man ansåg det nu nyttigt och viktigt
att ge barnen sagor. Folksagan ansågs vara uttryck för mänsklighetens tidigare
utvecklingsstadium och därför tyckte man att den passade bra som barnläsning.

Sagans form har i stort hållit i sig sedan bröderna Grimms utgivning. Till dess form hör att
handlingen utspelar sig i ett obestämt land och i en obestämd tid. Den är flerepisodisk och
dualistisk med motsättningar som ond-god. Det goda segrar och det onda straffas.
Sagans episka förlopp; hem, uppbrott, äventyr, seger, och återkomst har blivit stilbildande för
nästan all barnlitteratur, realistisk såväl som inom fantasy (Lundquist, 1987, s. 92).
Som litterär genre har folksagans underavdelningar, enligt Göte Klingberg, en något annan
indelning än s.k.den finska skolan beskriver. De sagotyper Klingberg räknar med är t.ex.
chimärsagor, dit undersagor hör,  och novellsagor. Klingberg menar att folksaga är ett oklart
begrepp då den upptecknade och den författade berättelsen inte tydligt kan skiljas från varandra
(Klingberg, 1967, s. 27).

Genom att lyssna till sagor får barn en förståelse om hur en berättelse är uppbyggd och det banar
vägen till läsning och övrig litteratur. Förloppet i sagan kan ses som en bild av vår livsvandring
från barndom till vuxenliv. Den skildrar livet på ett symboliskt plan. Det figurerna i sagorna
möter, frågor om rätt och fel, ont och gott, möter vi människor också i livet och därför engagerar
sagorna oss (Hallberg, 1993, s. 71).
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Sagorna behövs också i vår tid. Folksagor återberättas fortfarande och nedtecknas anpassade för
vår tid och vår kulturmiljö, på ett sådant sätt att folksagans karaktär bibehålls. I skriftliga
nyöversättningar och bearbetningar av folksagor i vår tid bör nedtecknaren ta hänsyn till vår
kultur idag och till sagans tänkta mottagare. Utgivning av de klassiska folksagorna är aktuell
idag. Folksagor ges ut som bilderböcker och sagosamlingar av olika storlek Också folksagor från
andra kulturer som Afrika, och Indien är aktuella i bokutgivning idag (Borén, 1992, s. 67).
Nya sagor skrivs också i folksagans efterföljd där författaren använder folksagans modell. Det rör
sig då om konstsagor. Konstsaga är ett begrepp för den saga där folksagans mönster används och
som är skriven av en egen namngiven författare. Om en folksaga har förändrats i så stora stycken
att den blivit en författares eget konstverk kallas det också konstsaga (Lindö,1986, s.15).

Något som har fått stor betydelse för vår tids sagoberättande är bilden. Det gäller både bilder i
böcker och bilder i filmversioner (Hallberg, 1993, s. 73). Många anser dock att sagan lever bäst
när den befinner sig så nära sitt ursprung som möjligt – i den berättande miljön där bilder får
skapas i var och ens inre föreställningsvärld. Själv tror jag att möjligheterna är fler än så. De inre
bilder som skapas hos var och en vid sagoberättande tror jag har en särskild betydelse och är
berikande, men jag tror också att välgjorda och goda illustrationer har något speciellt att ge och
ytterligare kan sätta fantasin i rörelse. Det finns ju också fler varianter, t.ex. där folksagorna
berättas som dockteater.

Folksagan är berättartekniskt skickligt uppbyggd. Exempel är upprepningen och stegring som
både skapar dramatik och fungerar som ett stöd för berättarens minne. Det finns inga
parallellhandlingar i berättelsen. De är heller inte uttalat psykologiska, d.v.s. det förekommer inga
psykologiska tankar hos sagofigurerna kring hur de har haft det etc. Sagorna innehåller
livsvisdom och livserfarenhet, bemöter och fostrar på det intuitiva planet. Sagan är allmän till sin
karaktär. Beskrivningarna är allmänna som skogen är stor, slottet är vackert. Detta gör att varje
lyssnare/läsare kan lägga in sin egen erfarenhet i sagan, göra den till sin egen, genom sina egna
inre bilder, önskemål och behov (Hallberg, 1993, s. 74).

Under vår tid har en ny vetenskap, psykologin kommit att intressera sig för folksagorna just
därför att sagorna med sitt symbolspråk och genom att ge näring åt barns fantasi kan hjälpa barn
bearbeta inre konflikter och ge livsmod. Föregångsperson var här Bruno Bettelheim (se nedan).
Hans bok Sagans förtrollade värld kom på svenska 1979. I och med dessa tankegångar fick
folksagan ett uppsving igen efter att en period varit ifrågasatt till förmån för realistiska
berättelser. I början av 1980-talet hölls seminarier om sagor och sagoberättande på Biskops-Arnö
folkhögskola och efter det har folksagan i början av 1980-talet ett uppsving som litterär genre och
även inom det muntliga berättandet en klar renässans.

Sammanfattningsvis kan sägas att folksagan har följt människan genom århundradena. Det har
funnits tider när sagan har fått vara forum för viktiga tankar som inte kunde framföras rakt ut,
utan fått kamoufleras i sagans form. Makthavare har på det viset fått sig en och annan känga av
folket, medan de svaga i samhället fick hopp om en bättre framtid genom sagan.
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3.4 Folksagans symbolik och symbolspråket

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av Majken Bahlenberg och Åke Högberg.

Vårt vanliga vardagliga, rationella språk kan ibland verka begränsande och otillräckligt.
Symbolspråket når djupare skikt inom oss. Det hjälper oss till möten på en djupare nivå. Vi säger
ibland att vi möts bortom orden. Den mänskliga erfarenheten uttrycks då på ett symboliskt,
komprimerat sätt och överförs och tas emot bortom orden. Ordet symbol kommer från grekiskan
och betyder integrera, lägga samman. Symboler för ihop sammanhang med varandra, det inre
med det yttre, fjärran händelser och upplevelser med nuet. Det är ett språk för den nivå i vårt inre
som kallas vårt omedvetna. Det är också på omedveten nivå som man till fullo kan uppleva en
symbol. D.v.s. det kan vara svårt att hitta ord som förklarar en upplevelse på det symboliska
planet, eftersom det symboliska språket består av nyanser, känslor och mångtydigheter. Detta till
skillnad från ord som är mer precisa och avgränsade. Man kan förstå symboliskt men ändå inte ha
ord för det. Det symboliska språket, som finns i sagor och t.ex. också i drömmar, är alltså ett
annat sätt att behandla information. Det är det språk med hjälp av vilket vi får kontakt med den
innersta delen av vår personlighet (Högberg, 1984, s. 18). Därför kan man inte översätta en
symbol med ett ord eller förklaring, eftersom symbolerna är mångtydiga. Ett exempel är
begreppet aska i Askungen där det finns en dubbel symbolik. Askan symboliserar smuts och
förnedring men också absolut renhet.

Människan har behov av att få viktiga livsfrågor åskådliggjorda på ett enkelt bildspråk. Här
behövs symbolspråket. När ord och logiskt tänkande inte räcker till tar symbolspråket vid och det
språket är samma världen över (Bahlenberg, 1996, s. 13). Genom att figurerna i sagan har få
detaljer, är grovt skurna, ger det stora utrymmen åt läsaren/lyssnaren att själv fylla ut med hjälp
av sin egen fantasi och göra sina egna tolkningar (ibid, s. 23).

3.5 Folksagans psykologiska och terapeutiska funktion.

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av Bruno Bettelheim, Åke Högberg, Bo
M∅hl och May Schack.
Bettelheim är österikisk-amerikansk barnpsykolog och bl.a. författare till boken Sagans
förtrollade värld, i vilken folksagor används som utgångspunkt för att ge ytterligare kunskap om
människans, och särskilt barns, inre.
Åke Högberg är psykolog och psykoterapeut med idéer inspirerade av CG Jung.
Bo M∅hl och May Schack har tillsammans författat boken När barn läser – litteraturupplevelse
och fantasi.

Litteratur kan ha en terapeutisk funktion för läsaren. Med det menas att litteraturen kan bidra till
att lösa barns problem. Det sker på det sättet att barnets fantasi sätts i rörelse och ger fantasin nytt
material att arbeta med. För att det ska fungera så behöver ämnet i berättelsen vara
överensstämmande med barnets aktuella situation. Berättelsen ska behandla barnets emotionella,
sociala och upplevelsemässiga problem. Det gör berättelsen på ett fiktivt plan och den ger därmed
klartecken till att barnets problem är sedda, accepterade och tagna på allvar. En terapeutisk
berättelse förmedlar ett budskap till barnet om att han/hon inte behöver gömma eller dölja sina
svåra känslor eller tankar ( M∅hl & Schack, 1981, s.108ff.).
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En folksaga har som vi tidigare sett många bottnar och den ger därför rika möjligheter för den
enskilde läsaren att tolka sagan utifrån sin egen verklighet. Sagan har också förmågan att sätta
igång fantasin på läsaren/lyssnaren och det gör att de egna problemen kan bearbetas på ett nytt
sätt. Åke Högberg talar om detta som sagans främsta terapeutiska funktion (Högberg, 1984, s.
27).

Folksagan är full av bilder, på vilka vi kan projicera våra problemområden, d.v.s. man förlägger
egna tankar och känslor till sagofigurerna. De problem vi har är ofta universella, d.v.s. de tillhör
människans livsvillkor. Det är vissa teman som återkommer, som vi som människor behöver
bearbeta och ta oss igenom för att växa och mogna (ibid, s. 25ff).  Det är särskilt tydligt hos
barnen och deras olika utvecklingsstadier. En bild från sagans värld är den av grodan som
förvandlas till en prins. Den bilden innehåller ett förvandlingstema. Innebörden är att skönheten,
den vackra prinsessan måste låta den frånstötande varelsen komma nära inpå sig, väcka en känsla
hos sig själv för att förvandlingen ska kunna ske. I sagan leker prinsessan lyckligt med sin
guldkula nära slottet. Men så faller guldkulan i den mörka källan. Prinsessan sitter vid källan och
gråter över sin förlorade lycka när grodan visar sig i vattenytan. Grodan lovar att hämta upp kulan
åt prinsessan om han som belöning får ta del av hennes liv, som att äta på hennes tallrik, dricka ur
hennes bägare eller sova i hennes säng. Prinsessan säger ja till grodan i tron att hon sedan hon fått
sin guldkula tillbaka ska kunna fly från grodan. Men grodan dyker så småningom upp igen och
kräver sin rätt. Prinsessan har svårt för att hålla sitt löfte, och när grodan går för nära kastar
prinsessan grodan i väggen.
På vägen till att lära sig älska måste man lära sig att känna, säger Bettelheim, och en negativ
känsla är bättre än ingen alls. Prinsessan reagerar i sin relation till grodan och i och med det kan
hon se bakom grodans yttre – en prins står framför henne.
Detta är en nödvändig händelseutveckling för både prinsessan och den blivande prinsen. För
prinsessan är det ett steg från den obekymrade barndomen till ett accepterande av den vuxna
sexualiteten och ett gott förhållande till det andra könet. Det som för barnet kan verka
motbjudande kan utvecklas till något vackert och fint. Det kan sagan berätta för barnet i bildform.
Det är en tolkning av prinsessan och grodan (Bettelheim, 1979, s. 336).

Bruno Bettelheim talar i Sagans förtrollade värld om vilka kvalitéer en berättelse bör ha för att
vara meningsfull för barnen i terapeutisk bemärkelse. Det första är att den ska roa och väcka
nyfikenhet för att barnens uppmärksamhet ska hållas vid liv. För att berättelsen ska berika
barnens liv ska den stimulera deras fantasi, hjälpa dem att utveckla sitt förstånd och att reda ut
sina känslor. Det gör berättelsen på det sättet att den inte väjer för den besvärliga situation barnet
kan befinna sig i utan ger fullt erkännande åt svårigheterna samtidigt som den ger en vink om
lösning på problemen och stärker tilliten till den egna förmågan och till framtiden. Detta
uppfyller folksagorna på ett särskilt sätt. Sagorna förmedlar både oförställda och dolda
betydelser, de talar till alla skikt inom människan, till det lilla barnet och den vuxna människan.
När det gäller barnen menar Bettelheim att folksagorna lyckas berika barnens inre liv därför att
de utgår från den nivå på vilken barnen befinner sig psykiskt och emotionellt. Folksagorna talar
om barnens svåra inre belägenhet på ett sådant sätt att barnen omedvetet uppfattar detta. Det vill
säga de inre svårigheter som tillhör barnets uppväxtperiod behandlas i folksagorna på ett för
barnet respektfullt sätt och ger hopp och förslag om en lyckad utväg. Det är viktigt att betona att
detta sker på det omedvetna planet, således inte i första hand på det förnuftsmässiga planet.
Bettelheim ställer sig kritisk till en del av barnlitteraturen som han anser vara för grund för att
vara en hjälp för barnen. Dock poängterar han att han därmed inte vill utdöma realistiska
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berättelser. Han säger till och med att det vore lika enfaldigt som att bannlysa sagorna. Båda
typerna av böcker har en viktig plats i barnens liv, säger han, men vidhåller att en kost på enbart
realistiska berättelser är gagnlös. Vad Bettelheim rekommenderar är realistiska berättelser i
kombination med en ”riklig och psykologiskt näringsrik kost av sagor, då först får barnet en
information som talar till båda sidor av den spirande personligheten – den rationella och den
emotionella” (ibid, s. 67).

Sagorna ger barnen stoff i form av inre bilder med vilkas hjälp de, in sin fantasi,  i sina
funderingar, dagdrömmar kan ta itu med de svårigheter de befinner sig i. Det som sker är att
material från det omedvetna släpps fram till det medvetna och där tas omhand av fantasin så att
det kan tjäna positiva ändamål (ibid, s. 13). Man hjälper inte barnen genom att undanhålla dem
människan skuggsida. Det som hjälper är att i symbolisk form, som i folksagorna, visa hur man
tar sig an dess frågor för att kunna växa upp i trygghet. Exempel på människans skuggsida är vår
benägenhet att handla aggressivt och asocialt. Exempel på inre problem som tillhör uppväxten är
att göra sig fri från infantilt beroende, skaffa sig en känsla av självständighet och eget ansvar.
Exempel på andra svåra livsfrågor är döden och åldrandet, önskan om evigt liv, ensamhet och
övergivenhetskänslor (ibid, s.14).

Det som är typiskt för folksagans form är, som vi har beskrivit tidigare,  att den förenklar alla
situationer. Där finns inga onödiga detaljer utan schematiskt tecknade figurer. En existentiell
svårighet läggs fram kort och koncist. Detta hjälper barnet att fokusera det mest väsentliga.
Som vi vet finns i folksagorna det onda likaväl som det goda, precis som det är i livet och  precis
som det inom oss var och en finns kapacitet för både ont och gott. I sagorna är somliga goda ,
andra onda, allt för tydlighetens skull. Barn tänker i motsatser, antingen är man god eller ond,
aldrig någonting mittemellan. I sagan har barnet möjlighet att ta ställning för någon av
karaktärerna. De får hjälp att förstå att man kan välja vem man vill vara (ibid, s. 15).

”Sagor är unika, inte bara som litteraturform utan också som konstverk”, säger Bruno Bettelheim.
(Bettelheim, 1979, s. 19). Konst tolkas av betraktaren. All verklig konst har olika innebörd för
olika människor och olika innebörd för samma människa vid olika tidpunkter i hennes liv. Så
också med folksagorna. Bettelheim berättar om att det är sagans litterära kvalitéer som gör att vi
hänförs av dem. Ett barn kan fästa sig vid olika saker i samma saga beroende på vad som är
aktuellt i det barnets inre och yttre liv. Barnet visar genom sina reaktioner vid sagoläsningen
vilken saga som betyder något och som barnet kanske vill höra igen. Sagan blir viktig för barnet
en period så länge den inre problematiken är aktuell. En vacker dag vill barnet inte höra sagan
längre. Han/hon har fått vad han behöver av just den sagan vid just detta tillfälle. Kanske blir
sagan aktuell igen vid en annan tid i livet. Som vuxen läsare gör man bäst i att låta barnet ta
ledningen och välja saga. Det är heller inte meningen att den vuxne ska dra fram i ljuset det som
händer i barnets omedvetna även om den vuxne kanske förstår det. Bara genom att läsa sagan för
barnet visar man att barnets känslor är tillåtna och accepterade av den vuxne. Om barnet själv vill
berätta vad han/hon tänker i samband med sagan är det en annan sak och i så fall ett stor gåva
som barnet ger den vuxne. ”Sagan är terapeutisk därför att patienten finner sin egen lösning när
han tänker över vad sagan har att säga om honom och hans inre konflikter vid denna punkt i
livet” (Bettelheim, 1979, s. 33).
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Sagans syn på världen stämmer med barnets egen. Barn har ett magiskt tänkande (ibid, s. 57).
En del av sagans terapeutiska funktion är att sagorna erbjuder figurer som kan förkroppsliga det
som sker inom barnet, utan att barnet behöver tappa kontrollen. De destruktiva önskningar och
fantasier barnet har kan ta gestalt i sagofiguren, liksom konstruktiva önskningar kan uppfyllas i
en annan sagofigur. Detta hjälper barnet att sortera sina motstridiga känslor.
Vidare hjälper sagan också barnet, även den vuxne, i den ständigt pågående processen att
integrera de olika sidorna inom sig själv. Sagan har olika metoder för att hjälpa oss att integrera.
En metod, som Bettelheim berättar om är att sagans hjälte möter en efter en av de olika tendenser
som behöver införlivas i personligheten. I sagan blir en lyckad utgång av dessa möten
förutsättningen för sagans lyckliga slut. Ett exempel på en sådan saga är ”De tre språken” av
bröderna Grimm. Sagan handlar om en gammal greve som hade en son. Denne son hade inte
särkilt lätt för att lära. Pappan tyckte att ingenting fastnade i sonens huvud. Han skickade därför
iväg honom till en berömd lärare. När sonen studerat där ett år kom han hem och sa att det han
lärt sig var ’vad hundarna skäller’. Fadern tyckte att det var meningslös lärdom och skickade iväg
honom ännu ett år men nu till en annan lärare. När sonen ett år senare kom hem hade han lärt sig
’vad fåglarna kvittrar’. Fadern blev rasande för den förspillda tiden och hotade med att om det
tredje läroåret, som han nu ämnade skicka sin son på inte gav bättre resultat så kunde han inte
längre anse dem som far och son. Efter det tredje året hade sonen lärt sig ’vad grodorna kväker’.
Sonen blev nu utkört av sin far, tjänarna skulle ta med honom ut i skogen och där ta livet av
honom. Tjänarna gjorde emellertid så att de lämnade sonen i skogen. Därifrån ger sig sonen ut  på
sin livsvandring. Det visar sig att han får god nytta av de tre språk han lärt.
Bettelheim tolkar denna saga som en berättelse om ungdomen som söker sig själv. De tre lärarna
hade undervisat sonen om världen och pojkens eget jag. Först hundarnas språk. Hundar är de djur
som lever närmast människan. Hundar symboliserar här människans Jag. Det är det första språket
han behöver lära. Fåglarna representerar överjaget – höga mål och högtsvävande fantasiflykt. När
man kan dessa båda språk kan man börja lära sig grodornas – detet. Bettelheim berättar om fler
undermeningar i den nämnda sagan men här blir vårt psykes olika delar beskrivna, och att dessa
behöver bli integrerade i personligheten (ibid, s.119).

3.5.1 Det lyckliga slutet

Psykologin lär att barn har ett djupt behov av att rättvisan segrar. Varför skulle man annars
handla rätt? Det lyckliga slutet, som är kriteriet på att en berättelse är en saga, försäkrar barnet
om att barnet kommer att avgå med segern, de onda makterna kommer att förgöras.
Därför ska vi vuxna inte förfäras över att grymma straff väntar de onda i sagorna. För barnen blir
de ondas bestraffning en lättnad som talar om att den som gör illa far illa. Det finns en rättvisa
och ett beskydd från dem som behandlar barnen illa. Att de onda straffas (straffar sig själva) ger
barnet trygghet. Det lönar sig att göra det goda. ”Tröst är det bästa sagan kan ge barnet”
(Bettelheim, 1979, s.177 ). Viktigt är också att tillägga att sagan gör skillnad på det verkligt onda
och olyckliga följder av egoistiskt handlande.

Möhl & Schack menar att litteraturen inte nödvändigtvis behöver presentera en lösning för att ha
en positiv och terapeutisk effekt, men det är av stor betydelse hur berättelsen slutar. Den måste
sluta i en viss optimism för att inte beröva barnet livsmodet. Och det är viktigare ju yngre barnet
är (Möhl & Schack, 1981, s. 108). Bettelheim talar här om att om inte barnet kan se sin framtid
optimistiskt så stannar det i utvecklingen. Men det räcker med att barnet kan föreställa sig en
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positiv utgång för att känslan av att fortsatt kamp är givande ska infinna sig (Bettelheim, 1979, s.
45ff).

3.5.2 Praktisk tillämpning av folksagor som terapeutisk metod

Marie-Louise von Franz är en av CG Jungs främsta lärjungar. Hennes arbete med sagor och
sagotolkning är omfattande och hon började tidigt, redan på 30-talet. Den analytiska psykologin
ligger till grund för hennes sagotolkande, där man räknar med ”det kollektiva omedvetna” ett
gemensamt omedvetet för alla människor (von Franz, 1987, s. 25).

Von Franz menar att man i folksagorna har stor möjlighet att utforska det omedvetna psyket
eftersom arketyperna framträder mycket tydligt i folksagor. Vi kan genom att läsa och tolka sagor
bättre lära känna människan och det allmänmänskliga. Dessutom förstår alla människor sagans
språk, det symboliska, så det är ett bra sätt att kommunicera på t.ex. för att överbrygga
kulturbarriärer. Von Franz har funnit att djursagor är särskilt lämpade för barn. I djursagor
framställs arketypiska mänskliga särdrag d.v.s. djuren i sagan fungerar som en bildrepresentant
för människans djurinstinkter. Djursagorna säger således mer om människan än om det djur som
används. Von Franz exemplifierar med följande ”om vi t. ex. säger att tigern i en saga
representerar girighet är det inte den verkliga tigerns girighet som framställs utan vår egen
tigeraktiga girighet” (ibid, s.30). Von Franz menar att denna typ av djursagor är mycket vanlig,
och att många forskare menar att det är den äldsta formen av mytologisk berättelse. Barn under
en viss ålder tycks, enligt von Franz lättare ta till sig dessa djursagor, än t.ex. sagor om prinsar
och prinsessor som väcker fler frågor enligt Franz erfarenhet. Anledningen till små barns intresse
för djursagor skulle således kunna vara att här har vi grundmaterialet, den djupaste och äldsta
formen av berättelse (ibid, s. 30). Här tycks barn ta emot och förstå intuitivt.

En annan psykolog som använder sig av folksagor är Paul Jan Brudal. Han använder
målmedvetet sagoläsning för att nå barn i sitt arbete med barn i kriser. I sin bok Sagan och det
omedvetna språket (1986) refererar han till Erich Fromm och dennes bok om symbolspråket –
Det glömda språket. Det ligger nära människan att uttrycka sig i symbolbilder när det gäller
känslor och tankar om Livet. Det som är svårt att utsäga, sägs bäst i symboler. Sagan är en
konstform som man gör bäst i att närma sig intuitivt.

På Hagens behandlingshem i Brumenddal, Norge i slutet av 1960-talet kom Brudal och övrig
personal att arbeta systematiskt med folksagor i behandlingen för de 10 barnen i 6-12-årsåldern.
Barnen hade svåra psykiska störningar. Till att börja med fanns inte sagoläsning med bland de
teoretiska idéerna. De användes endast sporadiskt för allmän trivsel. En episod med en nioårig
mycket trotsig pojke ökade emellertid intresset för sagans möjligheter. Efter att denne pojke
utagerat i flera timmar tog han en sagobok och bad att få en särskild saga läst för sig. Sagan
handlar om en jättepojke som ruvas fram av några kvinnor ur ett stort ägg. Pojken kräver stora
mängder mat. Han skickas ut i världen, stor och stark, men alla är rädda för honom. Till slut
kastar han upp själva kungen i himlen och tar själv hand om prinsessan och hela kungariket.
Pojken på behandlingshemmet kom till ro under läsningen av denna saga. Varför, frågade sig
personalen. De kunde se klara paralleller mellan deras pojke och pojken i sagan. Pojken var
oönskad i sin hemmiljö, hade enorm aptit, hade tvångsmässiga tankar om styrka och makt.
Frågan personalen nu ställde sig var huruvida ett barn kunde få hjälp med sina problem genom att
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höra sagor där samma problem tas upp och får en positiv lösning? En önskan att påbörja ett
försök fanns. Men det fanns också motargument som att dessa barn istället för underbara sagor
behövde saklighet och hjälp att hålla isär fantasi och verklighet, samt hjälp att bemästra sin
destruktivitet i verkliga livet. Att man trots detta beslutade prova organiserad sagoläsning var att
behandlingen under dygnets övriga timmar präglades av stor verklighetsanknytning. Personalen
kände också stöd av auktoriteter inom psykoterapin där goda resultat nåtts då terapeut och barn
mötas på symbolplanet där svåra och förbjudna känslor kan konfronteras. Personalen samlade
därför en grupp barn på kvällarna och läste folksagor. Erfarenheter från sagoläsningen visade att
barnen som grupp var positiva till att lyssna på sagor. Några barn drog sig undan ibland och togs
då omhand av övrig personal. Många barn ville höra samma saga om och om igen, för att så
småningom gå vidare till andra sagor. Flera barn blev lugnare av sagoläsningen. Sänggåendet
blev trevligare och nattsömnen lugnare för någon.

Vilka sagor valde då barnen? Generellt sett önskade barnen sagor med tydliga hjältemotiv.
Flickorna valde sagor med kvinnliga huvudpersoner. Sagan skulle vara spännande. Några pojkar
fängslades av sagor med negativ modersgestalt. Det var pojkar med olika negativa förhållanden
till sina mödrar. Brudal beskriver i sin bok att efter ett halvårs sagoläsning hade den mesta
ångesten och otryggheten klingat av. Barn som i början visat rädsla inför sagotemat var inte
längre skrämda. Barnen såg fram mot sagostunden och gav varandra aktivt stöd att delta. Brudal
fann att sagoläsning har förbättrade barnens psykiska tillstånd, lindrade oro av olika slag.
Sagoläsningen blev ett medel för att skapa en god kontakt mellan barn och vuxna på
behandlingshemmet. Också gemenskapen mellan barnen stärktes. I sagoläsningen kunde barn
som känner sig svaga få förnyad jagstyrka genom att identifiera sig med sagans hjälte.
Utagerande och aggressiva barn kunde på fantasiplanet få utlopp för sina starka känslor och
därmed få en bättre kontakt med kamrater. Också affekter som förtvivlan, gråt och depression
kunde genomlevas i sagans handling. Även skuldkänslor, t.ex. vid svartsjuka, kunde förbättras
och barnen slapp ha med dem ut i livet. Sagan gav också möjlighet för barnen att, utan att riskera
t.ex. att bli besviken, prova nya roller och nya sätt att förhålla sig. Sagan blev också en grund för
fortsatt samtal mellan barn och vuxna. Detta är ett exempel på sagoläsningen positiva effekter
(Brudal, 1986, s. 41ff).

Mikael Lundgren och Lisa Borgström Norrby är två psykologer som gjort undersökningar om
sagans läkande kraft med barn i svensk sjukhusmiljö. Lundgren och Norrby utarbetade en form
för riktad sagoläsning för barn på sjukhus. Det man var intresserad av var att hjälpa barnen
bearbeta sina upplevelser kring sjukhusvistelsen, således inte eventuella utvecklingspsykologiska
konflikter i barnens liv. De anser dock att deras grundläggande idéer äger ett generellt värde. De
säger ”närhelst det finns behov av att tala med barn på ett språk de lätt kan förstå är sagan ett
möjligt hjälpmedel”. Lundgren och Norrby anser också att ”folksagan förmedlar ett kulturarv
som barnen behöver få ta del av – urgamla traditioner och allmänmänskliga fenomen framställs
så att de (barnen) får en känsla för sin historia ”. Vidare uttrycker Lundgren och Norrby sagornas
möjlighet i akuta krissituationer då  ”barnen med hjälp av sagans enkla och raka symbolspråk
lättare kan sortera och förstå sin inre situation. Intuitivt känner de att någon förstår dem”.
Lundgren och Norrbys arbete med riktad sagoläsning var av explorativ natur. Deras erfarenheter
av arbetet gav skäl att utveckla och fördjupa användandet av riktad sagoläsning (Lundgren och
Norrby, 1988, s. 182ff). Lundgren och Norrby har också tankar om hur riktad sagoläsning kan
användas i pedagogiska sammanhang, som i skola och förskola. Man kan förvänta sig, menar de,
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att risken är mindre att sagan väcker starka känslor hos barnen, eftersom situationen vanligtvis i
skolmiljö inte präglas av kris och ångest som på en sluten institution som sjukhus. Men vid
konflikter som t.ex. mobbning kan riktad sagoläsning vara ett sätt att närma sig konflikten.
De talar också om den kunskapsförmedlande roll sagan har och till vilken den kan användas i
skolsammanhang.

I sin undersökning fann de att sagans enkla språk hjälpte barnen att sortera sina känslor och
tankar. Sagoläsningen medförde att barnen fick en känsla av att de var förstådda. För att kunna ta
tillvara det som sagoläsningen gav krävdes kunskap och känslighet hos sagoläsaren för att på ett
riktigt sätt kunna ta tillvara de känslor som väcktes hos barnen.

Lundgren och Norrby berättar i förordet till sin bok Sagans läkande kraft om att barn som är
rädda ofta behåller sina känslor inom sig. Och de gör det ofta så ”bra” att vuxna i barnens närhet
inte märker att barnen har det svårt. Vi känner igen det från Bahlenbergs iakttagelser (avsnitt
3.6.1). Lundgren och Norrby nämner, liksom Bahlenberg, samhällets resurser till barn och det
som är särskilt lågprioriterat är barnens känslomässiga behov. Kunniga yrkesmänniskor inom
skola och barnomsorg som skulle kunna svara mot barnens behov frestas att ge upp p.g.a. stress
och otillfredsställande arbetsförhållanden. Som vi vet har situationen förvärrats ytterligare sedan
Lundgren och Norrby gjorde sitt arbete under slutet av 1980-talet. Ständigt hörs nya förtvivlade
röster och rapporter från skolans och förskolans fält om att gränserna är överskridna och
situationen ohållbar. Barnen behöver fortfarande oss vuxna. Många barn, säger Lundgren och
Norrby, känner sig ensamma och utsatta. Vissa har gett upp hoppet om att någon ska komma till
deras hjälp. Goda och onda krafter har alltid funnits, och genom folksagorna har vi fått ett arv
från föregående generationer om hur man handskas med dessa krafter. Det är ett gott arv som vi
med gott samvete kan föra vidare till barnen. Frågan är sker det idag? Jag upprepar uppsatsens
huvudsyfte; får barn idag kontakt med folksagor?

Som vi har sett tidigare möter sagorna barnen på deras egen nivå med hjälp av det symbolspråk
som finns i sagorna. Det kan hjälpa dem bättre än att en vuxen försöker förklara något svårt som
har hänt, t.ex. dödsfall. I sagovärlden bearbetar barnen konflikten.
Eftersom barnen bearbetar sina känslor med hjälp av bilder och symboler, kan de själva välja hur
mycket de vill ta till sig. Om det som händer i dem blir för svårt kan de hålla det ifrån sig med
trösten att det ju bara är en saga.
Också Lundgren och Norrby poängterar det viktiga slutet. Sagan förmedlar tröst och hopp genom
att den slutar lyckligt (Lundgren och Norrby, 1988).

3.6 Folksagans pedagogiska och språkutvecklande funktion

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av specialpedagog Marie Lindhagen och
professor Henning Sehnsdorf .

Folksagor är i sig jagstärkande. Som vi sett i kapitlet om sagans terapeutiska funktion hjälper
sagorna barnen att förstå sig själva på ett kravlöst sätt och då stärks deras
personlighetsutveckling. Fantasin får stimulans, ett förråd av inre bilder byggs upp. Sagorna
berikar barnens inre liv. Det finns en vila i folksagorna, en kravlöshet som ger hopp och
framtidstro. Sagorna ger ökad självkännedom. Sagoläsningstillfället blir en stilla stund som ger
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harmoni och trygghet. Relationen mellan vuxen och barn stärks och tilliten ökar. Den
accepterande attityden som finns i folksagorna blir rådande och barnet känner sig accepterat och
tillfreds. Detta sammanlagt blir en bas för lärande (Lindhagen, 1993, s. 54).
Marie Lindhagen är specialpedagog och har använt sig av folksagan som specialpedagogisk
resurs. Hon menar att sagoläsningen är språkstimulerande  och bl.a. sätter igång en språklig
process. Genom sagoläsningen får barnen möjlighet att utveckla sitt språk. Den språkliga
medvetenheten stimuleras. Folksagorna har ett rikt poetiskt språk som tilltalar barnen. Språket i
sagorna används ofta på ett regelbundet sätt, formuleringar återkommer och i ock med det nöts
ordförråd in automatiskt hos barnen.
Emotionaliteten, den känslomässiga tryggheten mellan barnet och den vuxne betonas. Denna
miljö har sagan möjlighet att skapa. Trygghet, i enlighet med A. Maslows välkända behovstrappa,
behöver finnas för att barnet ska kunna lyckas i sitt lärande t. ex. i sin skolmiljö. Sagoläsningen
skapar ett sådant tillfälle till trygghet, vilket kan kompensera en otrygg skolmiljö. Barnen möter
en accepterande attityd i sagorna som stärker självbild och jagkänsla. Det ökar förutsättningen för
inlärning (ibid, s. 49ff).
.
Henning Sehnsdorf ger en bild från elementärskolan i U.S.A. och berättar att det där blivit vanligt
förekommande att använda folksagor för att undervisa elever om deras egna etniska bakgrund.
Då används indianers och svarta amerikaners folksagor likaväl som afrikanska, asiatiska och
europeiska sagosamlingar. Sehnsdorf påtalar i sammanhanget vikten av folkloristisk kunskap hos
de undervisande lärarna, och menar att sådan kunskap och information saknas såväl hos lärare
som i läroböcker. Detta får till följd att tanken med användandet av folksagor för att lära känna
den egna bakgrundens kultur bättre faller, eftersom sammanhanget vari sagan kom till och
användes saknas och en djupare förståelse blir då inte fallet.
Sehnsdorf ger också en bild där användandet av folksagor gett goda resultat, och det handlar om
språkundervisningen. Då är det sagans litterära kvalitéer som verkar, medan sagans ursprung
spelar mindre roll. Sehnsdorp menar, i likhet med Lindhagen, att sagans struktur, det enkla
språket, handlingens form och de tydliga bilderna talar tidigt till barnet och gynnar
språkutvecklingen. Språkundervisningen går till så att lärarna läser eller berättar sagorna, barnen
får sedan arbeta med sagorna på olika sätt som att återberätta, dramatisera, illustrera, skriva egna
versioner eller nya sagor (Sehnsdorf, 1995, s. 206).

3.6.1 Användning av folksagor i pedagogiken.

I det här avsnittet är det Majken Bahlenberg, hennes metoder och erfarenheter av arbete med barn
och sagor som ligger till grund. Hon är bl.a. utbildad lågstadielärare och specialpedagog.
En annan pedagog är Maren Mehren. Hennes idéskiss inom fältet bygger på tjugo års
arbetserfarenhet med barn och föräldrar inom förskolan.

Barn idag är utsatta. Det är inte ovanligt att barn funderar över livsfrågor om liv och död, kärlek
och hat. De känner rädsla, oro och sorg. De befinner sig i intensiva utvecklingsstadier.
Bahlenberg menar att samhället sällan förmår eller bryr sig om att möta barnen i deras sökande.
Dessutom signalerar samhället av idag att barn är mindre viktiga. Det finns annat som är
viktigare att ge resurser än barnen. Dessa signaler uppfattar barnen, menar Bahlenberg och det får
konsekvenser. Nämligen i form av en känsla hos barnen att inte vara sedd och bekräftad i sin
helhet och i och med det trycks livslusten undan. Om man inte blir bemött i de frågor man
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verkligen bär på blir det inte heller intressant att lära, att ta emot skolans undervisning
(Bahlenberg, 1996, s. 9). Det här är allvarliga iakttagelser och farhågor som Bahlenberg lyfter
fram. Jag tror att hon har satt fingret på något mycket väsentligt och oroväckande. Hon talar
också om att ganska många barn nuförtiden tvingas gömma sig bakom murar med förvrängda
beteenden vilka avger signaler i syfte att feltolkas av omgivningen. Så förstärks de negativa och
destruktiva mönstren. Bahlenbergs strävan i sitt arbete har varit att skydda och bevara barnens
inre drivkraft, nyfikenhet, och lusten att lära. Hon har använt sagan som ett medel i sitt arbete och
funnit att den har förmåga att ge hopp och kraft.

I sagan kan barn bearbeta och genomleva sina inre utvecklingskonflikter. Ett led i barnets
vuxenblivande är den successiva separationen från föräldrarna till en självständighet. Det är ett
tema som är vanligt i folksagorna. På symbolplanet lär sig barnet att vägen till självständighet
inte går genom att krampaktigt hålla kvar taget om föräldrarna utan lära sig klara av separationen
och klara sig bättre och bättre på egen hand. Exempel på en sådan saga är Hans och Greta.
Bahlenberg ser en fördel i den muntliga språkkulturen som sagoberättande lever bäst i.
Bahelnberg menar att skriv- och mediakulturen inte får ersätta förmågan till det naturliga
berättandet och den samvaro som har sin kärna i det talade ordets dialog. Strukturen i folksagorna
hör till det talade ordet och folksagorna lever därför bäst när de berättas. Det var där de gamla
folksagorna föddes, i den muntliga språkkulturen, och det är också där, i den direkta överföringen
från människa till människa som ordet kan bli skapande och nyskapande. Vi känner till den
förtrollning som kan uppstå vid sagoberättande, och det är också i den förtroliga miljön som
dramatiska yttre och inre skeenden bäst kan genomlevas. Här lyfts den skriftspråkliga kulturen
undan för en stund, den kultur som en del barn finner svår och som de har mindervärdeskänslor
inför. Bahelnberg kallar det berättande klimatet för en språksmedja. Här lyssnar man till sagor
och barnen får själva också prova att smida berättelser. Man använder sin fantasi, provar sin
förmåga till  symbolbildning. Barnet utvecklar sitt talspråk. Ur denna process, som uppstår i
språksmedjan, föds lusten att lära sig konsten att läsa och skriva (Bahlenberg, 1996, s 13ff).

Maren Mehren har använt sig av systematisk användning av sagor i en norsk förskola. Hennes
arbete där resulterade bl.a. i idéskissen Et år i barnehaven , vilken delvis användes som
basmaterial i utarbetandet av nya förskolemodeller. Det var åren 1975-76.
Mehren menar att folksagan är ett värdefullt och kulturellt arv att ta till vara. Barn behöver få
leva i sin egen och naturens rytm för att må bra. Här hör sagorna hemma menar Mehren. Både
barn och vuxna har glädje av sagolärning. De vuxna känner att de förmedlar något av värde,
vilket inverkar positivt på barnen som upplever de vuxnas naturliga auktoritet. Den vuxne ger
genom sagan en livsförståelse som utformats genom århundraden och olika kulturtraditioner.
Mehren menar att en av sagornas styrka är deras realism. I dem finns både ont och gott. Att få ta
del av sagorna förbereder barnen för den hårda verkligheten. I sagan fångas både negativa
erfarenheter upp samtidigt med barnens godhet och livsmod (Brudal, 1986, s. 72ff)

I Mehrens förskola inleds dagen med sagoläsning, vilket ger en gemensam utgångspunkt för
dagens lekar och aktiviteter. Sagoläsningen leder ofta till lärande samtal mellan barn och vuxna
där sagan placeras i sitt sammanhang eller till aktiviteter som drama och dockteater. Det kan röra
sig om lärorika samtal där sagan placeras i sitt sammanhang eller dialoger där barnet t.ex.
behöver förstå något skeende inom sig.
Mehren har funnit ett flertal sagor lämpliga för förskolebarn (sexåringar och yngre). Hon nämner
korta sagor som Pannkakan och Rävankan, men också längre sagor som Följeslagaren och Rike
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Per krämare. Erfarenheten visar att man inte ska underskatta barns förmåga att uppfatta symboler
direkt. ”Det tycks inte krävas full intellektuell mognad för att kunna uppfatta symbolernas
budskap. Vi kommer ständigt tillbaka till detta, att sagans budskap förmedlas mer omedvetet från
den vuxne till barnets omedvetna” (ibid, s. 76).

3.7. Folksagan i biblioteksverksamheten

Som grund till föreliggande text har använts litteratur av barnbibliotekarier Anna Birgitta
Eriksson och Harriette Söderblom.
Traditionen att ge barn sagor genom bibliotekens verksamhet går i Sverige tillbaka till Valfrid
Palmgren och hennes arbete vid, det på eget initiativ år 1911 öppnade, Stockholms barn- och
ungdomsbibliotek. Hon hade i sin tur blivit inspirerad av sagoberättande vid barnbibliotek i USA,
där sagoberättande ansågs vara en mycket viktig uppgift. Stockholms stadsbibliotek tog, när det
öppnades 1928, över sagoberättande från barn- och ungdomsbiblioteket. På stadsbibliotekets
barnavdelning fanns ett ändamålsenligt sagorum (Söderblom, 1986, s. 69). Det berättades enkla,
korta sagor för de minsta barnen och mer komplicerade sagor för de äldre. Sagoberättandet blev
framgångsrikt, man hade minst tre sagostunder i veckan och många barn kom. I Valfrid
Palmgrens anda var det berättade ordet och sagorna något självklart. I de texter jag läser om
verksamheten används ordet sagor och inte folksagor, och jag tolkar det som att det är rör sig om
både konstsagor och folksagor, dessutom andra berättelser av sagokaraktär som Elsa Beskow.
Men att folksagor förekom ser jag som troligt inte minst eftersom det muntliga berättandet
värderas högt. I ett föredragsmanus från 1942 nämns att de berättelser barnen tycker bäst om är
de gamla sagorna om jättar, tomtar och troll. Det förekommer också tidigt att man dramatiserar
sagor eller ritar till. Det var vanligt att det var barnbibliotekarierna som höll i sagostunderna och
det fördes anteckningar över vilka sagor som berättats, och ibland även hur barnen tagit emot
sagan. Man började också på flera filialer föra katalog över vilka sagor som ingick i bokbeståndet
och dessa fördes så småningom ihop i en katalog. Denna katalogisering kom att ligga till grund
för Bibliotekstjänsts Hur man hittar sagor. Att sagoberättandet ansågs viktigt visar sig i att man
avsatte tjänstetid för att lära in sagor. På stadsbibliotekets bibliotekarieutbildning fanns ämnet
”sagor” och det innehöll både en teoretisk och en praktisk del. Sagoberättandet fortsatte att vara
en viktig del av verksamheten, ännu på 1950talet var sagostunderna välbesökta. Men så kom så
småningom bildband och diabilder, som var lättare att ta fram än att lära in en saga och det
ansågs inte längre legitimt att avsätta arbetstid för inlärning av sagan. På 1960-70-talet växte sig
den socialrealistiska barnlitteraturen stark och sagan började ses på med förakt. Sagorna och
sagoberättandet försvann från Stockholms stadsbibliotek (Söderblom, 2002, s. 32ff).
Benämningen sagostund användes dock fortfarande men innebar nu läsning av bilderböcker eller
bildbandsvisning. Sagorna kom att få en renässans i och med Bettelheims bok Sagans
förtrollande värld men sin tidigare status återfick inte sagoberättandet (Söderblom, 2002, s.124).

Barnbibliotekarien Hildur Lundberg, verksam vid Gustav Vasa församlingsbibliotek i Stockholm,
blev ihågkommen för sin goda berättarkonst. Hon gav ut sagosamlingen Nu ska ni få höra 1933.
Hennes råd till sagoberättare i utgåvans förord lär vara en god hjälp än idag.
Helja Jacobson i Malmö var också en av de tidiga sagoberättande barnbibliotekarierna (Eriksson,
A, 1994, s. 105).
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I sammanhanget folksagan på bibliotek har det dock också i tider av lågkonjunktur för folksagan,
och förmedlandet av dem, i hela landet funnits bibliotekarier som fortsatt berätta sagor för barn.
(Söderblom, 1997, s. 35ff) . En av dem var Elsa Olenius, verksam i Stockholm och välkänd
sagoberätterska också utanför Sveriges gränser. Hon försökte inspirera människor att lära sig
något om folksagor och sagoberättande (Söderblom, 1986, s 69).
Dock var det så att folksagan under slutet av 1960-talet fick dåligt rykte och rekommenderades
inte som barnlitteratur. Själva ordet och begreppet ”saga” kom vid denna tid också att förändras.
Det kom nu att användas som benämning för en berättelse för små barn. Detta fenomen och vad
det har inneburit för genren folksaga är intressant i sig och värd en egen magisteruppsats!
 En konsekvens av ovan beskrivna process, för bibliotekens del, var att när sagostunder åter togs
upp som en del av verksamheten var det nu nästan endast barn i förskoleåldern som deltog.
(Eriksson, A, 1994, s.106)

Har folksagor varit en del av den litteratur som erbjudits på biblioteken? En debattör tillika
recensent som påverkade folkbibliotekens syn på barnlitteratur vid förra sekelskiftet var Gurli
Linder. I tidens anda ville man satsa på klassiker, och även folksagor ansågs vara bra litteratur för
barn. Det var viktigt vad barn läste, och därför också viktigt vilka böcker biblioteket förmedlade
(Passa upp…, 1982, s. 10). Trender tycks ha påverkat bibliotekens bokinköp. Bibliotekarier
utbildade på 1960-talet gömde undan sagosamlingar eftersom genren ansågs skadlig. I slutet av
1970-talet höjdes röster för sagan och dess, som man nu ansåg, rika innehåll. Så det är snarare
förlagen som styr vad som kan köpas in än biblioteken som påverkar vad som behövs på
marknaden. Någon kontakt för gemensamma intressen mellan förlag och bibliotek tycks inte
finnas (ibid, s. 38).
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4. Empiri

Här nedan redovisas uppsatsens tre undersökningar. Den första består av intervjuer med sju
bibliotekarier/barnkultursekreterare på fyra bibliotek. Den andra undersökningen är en
statistikuppgift över utlån av folksagor på de fyra biblioteken. Det rör sig om ett mindre urval
slumpmässigt utvalda titlar och antalet utlån sedan inköpstillfället. Den tredje delen redogör för
utgivningen av folksagor och visar de titlar av folksagor som erbjudits i sambindningshäftena
åren 1999 och 2000.

Till att börja med presenterar jag de undersökta biblioteken. Presentationen består av kommunens
storlek och  typ av bibliotek. I någon utsträckning presenterar jag också de personer, i de flesta
fall barnbibliotekarier, jag intervjuat.

Bibliotek A:
Bibliotek A är huvudbibliotek i en kommun med ca 27.000 invånare. Antal bibliotek i kommunen
är förutom det för undersökningen aktuella stadsbiblioteket också tre filialbibliotek.
De intervjuade personerna är två barnbibliotekarier, varav en med längre tids arbetserfarenhet och
en med kortare tids.

Bibliotek B:
Bibliotek B är huvudbibliotek i en kommun med ca. 28.000 invånare. Antal bibliotek i
kommunen är förutom det för undersökningen aktuella stadsbiblioteket också fem filialbibliotek.
De intervjuade personerna är en barnbibliotekarie och en barnkultursekreterare.
Barnkultursekreteraren är ansvarig för bl.a. sagostunderna i kommunen.
Bibliotekarien har många års erfarenhet av arbete som barnbibliotekarie.

Bibliotek C:
Bibliotek C är huvudbibliotek i en kommun med ca. 60.000 invånare. Antal bibliotek i
kommunen är förutom det för undersökningen aktuella stadsbiblioteket också 10 filialbibliotek.
De intervjuade personerna är bibliotekarier.

Bibliotek D: Bibliotek D är huvudbibliotek i en kommun med ca. 49.000 invånare. Antal
bibliotek i kommunen är förutom det för undersökningen aktuella stadsbiblioteket också fem
filialbibliotek.
Den intervjuade personen är barnbibliotekarie.
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4.1 Intervjuer på fyra bibliotek

Nedan redovisas de fyra intervjuerna som genomfördes våren 2001 på fyra bibliotek i sydligaste
Sverige. Intervjuerna redovisas utifrån frågorna i den intervjumanual vilken jag använde mig av
vid intervjutillfällena (bilaga 3). Fråga ett och två i intervjumanualen, liksom fråga fyra och fem
redovisas tillsammans då svaren går in i varandra.

Kan du beskriva den samling av folksagor för barn som finns på det bibliotek du arbetar
och hur bevakas genren, d.v.s. hur ser inköps- och gallringsproceduren ut?

Bibliotek A

Informanterna på bibliotek A, Annette och Annelie, tycker att de har en fräsch och blandad
sagosamling med en del gammalt och en del nytt. De har uppfattningen att det har givits ut
många nya sagosamlingar.
Folksagorna är placerade med tanke på att låntagarna lätt ska hitta. De berättar att de finns i en
särskild sagohörna, utformad som en sagoskog. Där har man placerat samlingsvolymerna av rena
folksagor med både svenska och utländska sagor. Man har gjort en sagohörna av dem därför att
det ska vara lättare att hitta samt se trevligare ut och för att man önskar framhäva folksagorna.
Bilderböckerna är placerade för sig tillsammans med övriga bilderböcker. Likaså återfinns
enskilda sagor, som ej är samlingsvolymer, till välkända sagonamn som Grimm bland övriga
böcker under sitt signum. Vissa namn som anses mer okända för allmänheten som exempelvis
Perrault och Asbjörnsen är placerade i  sagohörnan för sig efter sagosamlingarna.

Vid inköp följs i stort sett Bibliotekstjänsts sambindningshäften för barnlitteratur.
Informanterna talar i sammanhanget om att man också köper in de lättlästa
folksagobearbetningarna. Gallras gör sagorna bara om böcker går sönder, då de ersätts av nya
exemplar. Folksagor är ständigt aktuella, säger informanterna.

Bibliotek B

På bibliotek B berättar informanterna Bodil och Björn att folksagorna är samlade tillsammans
med andra samlingsvolymer av sagokaraktär under sitt respektive signum. Här finns alla
folksagor, dock ej bilderböcker, samt konstsagor och andra böcker med sagokaraktär som böcker
av Elsa Beskow. Alla är stämplade inuti med ordet sagosamling.

Vad gäller folksagorna finns både nyare och äldre utgåvor. Inköp sker allteftersom böckerna
erbjuds i sambindningshäftena.
Sagosamlingen är placerad invid en lönndörr in till ett sagorum. Särskild skyltning är planerad
men inte genomförd eftersom man är nyinflyttad i lokalerna.
Bilderböcker med en enstaka folksaga återfinns bland bilderböckerna. Om det är fler än en saga i
boken stämplas den som sagosamling och står på sagohyllan.
När vi samtalar om var olika sagor är placerade kommer informanterna in på att de tycker själva
begreppet saga är svårt. De menar att låntagare ofta använder ordet saga synonymt med
barnlitteratur i allmänhet.
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Men här på detta bibliotek har man vad man kallar traditionella sagor d.v.s. folksagor och
konstsagor placerade tillsammans. Tidigare placerade man folksagor och konstsagor var för sig
men av utrymmesskäl har man dem nu tillsammans. Gränsdragningen för att en bok ska placeras
bland sagorna är att det ska vara sagor av traditionellt slag med de typiska sagoingredienserna
som den lille mot den store och det lyckliga slutet.

Folksagor bevakas på samma sätt som andra böcker, de ingår som en del av barnlitteraturen. Man
utgår från sambindningshäftena vid inköp. Barnbibliotekarien säger att det kommer inte så
mycket sagosamlingar. De han tänker på som nya är Gunilla Boréns bearbetningar, vilka han
tycker är bra.
Barnbibliotekarien säger att en del av Andrew Langs samlingar har försvunnit ur bibliotekets
utlåningsbestånd, men att de är inte är gallrade. Man gallrar inte sagosamlingar utan magasinerar
dem i så fall. I fallet med de försvunna sagosamlingarna av Lang, säger barnbibliotekarien att
man borde tänkt på att magasinera dem tidigare, innan de försvann.
Sagosamlingar magasineras för att man ska kunna hitta specifika sagor. Böckerna magasineras
också om de är i dåligt skick.

Bibliotek C
På bibliotek C berättar informanterna Cecilia och Caroline att sagosamlingarna förnyas
kontinuerligt. De har ingen särskild skyltning. Folksagor är inte placerade på något särskilt ställe.
Sagosamlingarna är placerade bland övriga samlingsvolymer. Böcker som inte är
samlingsvolymer återfinns under respektive namn.  På avdelning Hcf har man plockat ut vissa
författare, däribland Grimm, dels av utrymmesskäl och också för att det är praktiskt.
Informanterna säger att utgivningen av folksagor inte är särskilt stor, men att det ändå har givits
ut folksagor i många olika variationer.
Om det kommer någon ny fräsch illustration till en saga köps boken in, eftersom den då ger ett
nytt lyft åt sagan. Informanterna  berättar om en försiktighet vad gäller att slänga sagosamlingar.
Det finns en speciell känsla för gamla sagosamlingar, säger de.
Genren bevakas inte på något särskilt sätt. Inköp sker efter sambindningshäftena.

Bibliotek D
Informanten Dolly på bibliotek D berättar för mig att de har ett blandat sagobeståndet. Här finns
folksagor, konstsagor, fabler, sägner, myter även om folksagorna överväger. Bland folksagorna
återfinns böcker av bl.a. Lang och Borén, säger informanten. Hon berättar vidare att beståndet är
varierat och genomtänkt. Samlingen ska se fräsch ut varför somligt gallras.
Samlingen behöver hållas aktuell och därför bör man följa med i vad som ges ut säger
informanten. Gammalt behöver också plockas bort. Man har nyligen gått igenom samlingen och
bland annat tagit bort en del av Elsa Olenius eftersom de böckerna ser lite föråldrade ut och
mycket nytt har kommit. Det finns motsvarade sagor och sagosamlingar som ser modernare ut.
H C Andersen och Beskow är författare som finns kvar medan Nesbit är borttagen förutom
enstaka exemplar. Vid senaste gallringen togs också bort sagor av lokala författare. Här finns
sagor från olika afrikanska kulturer och från forna Sovjet. Informanten berättar att när lärarna har
tema Afrika föreslår bibliotekarierna folksagor från Afrika vilket har fått genomslag.
De böcker som lånas mest är de med illustrationer av Svend Otto S.



34

Låntagare i olika åldrar frågar efter enskilda speciella sagor. För att hitta sagan i en
samlingsvolym används då Hur man hittar sagor.

Informanten berättar vidare att sagosamlingen inte växer utrymmesmässigt men förnyas. Sådant
som ser gammalt ut gallras. Detta väljer man att göra eftersom gamla bokryggar drar ner
intrycket. Målet är att det ska se ut som en ny samling, vilket man tycker det gör just nu eftersom
man nyligen gallrat.

Vad gäller skyltningen så berättar informanten att man har ett skyltskåp som är utformat av en
arkitekt. Skyltskåpet drar blickarna till sig och är placerat bredvid sagohyllan. I skyltskåpet finns
just nu en bonad på Snövit samt andra sagoattribut.

Dolly berättar om tillvägagångssätt vid inköp av folksagor. Det som fått dålig kritik köps inte in.
Hon tycker att vissa översättningar av lättläst variant är alltför pedagogiska. För biblioteken är det
viktiga att förmedla sagor som ger upplevelser. Här behöver inte biblioteken följa samma normer
som lärare som menar att ändamålet helgar medlen. Biblioteken kan ha annat lättläst. Låt saga
vara saga, säger Dolly. En variant av folksagor som valts bort är de av Disneyvariant. De behöver
inte finnas på bibliotek, menar Dolly. De är lätta att få tag på alla fall. Dessutom får Disney ofta
dålig kritik.

Hur uppfattar du folksagors ställning i förhållande till annan barnlitteratur
inom biblioteksvärlden? Har du märkt någon förändring?

Bibliotek A
Annette och Annelie berättar att sedan 1980-talet har folksagor och berättande varit aktuellt och
en tradition i bygden. Nästan alla barn i kommunen nås av berättande.
Barnen är vana att lyssna till berättande eftersom  skolor ofta har teman om sagor och berättande,
både på grundskole- och gymnasienivå. Folksagor är status i bygden och det kommer av att
berättandet har framhävts alltsedan evenemanget ”Småland berättar” på 1980-talet. Sedan dess
har berättarfestivalen tillkommit och ett sagomuseum
Skolklasser besöker ofta sagomuseet.

Bibliotek B
Björn, som har 20 års erfarenhet som barnbibliotekarie, tycker att folksagan har en stark ställning
bland kollegor och att det finns goda kunskaper om folksagor bland barnbibliotekarier.
Om man arbetar som barnbibliotekarie kommer man förr eller senare att söka sig till folksagor,
säger han.
Björn säger att folksagor alltid har lånats ut, även under den tid då folksagan sågs lite över axeln.
Folkagor lånas av olika skäl. Alla generationer lånar för att läsa. Andra skäl är för att man vill
använda berättelserna som underlag för att t.ex. spela teater, dockteater, dramatisera.

Björn säger att det viktigaste att förmedla är själva sagan, inte vilken översättning det är. Men
däremot har bearbetningen av sagan och utseendet av boken stor betydelse.
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Bibliotek C
Cecilia uppfattar att folksagans ställning har gått tillbaka. Folksagan används mindre nu. Det
kommer så mycket annat, säger hon. Folksagor diskuteras knappast alls på deras bibliotek.
Folksagan var mer aktuell när Bettelheims bok kom ut, då gick folksagans status upp.

Bibliotek D
Svar saknas.

Hur uppfattar du att det ligger till med efterfrågan och utlåning av folksagor?

Bibliotek A
Förskolan efterfrågar folksagor. De arbetar ofta med särskilda teman som troll, eller prinsar och
prinsessor.
Enskilda barn kan efterfråga en särskild saga. Nyligen försökte en liten flicka redogöra för Prins
Hatt under jorden.
Barn lånar folksagor, och även sägner från bygden. Lokala sägner efterfrågas också av lärare vid
hembygdstema.
Sagor från andra länder efterfrågas, t.ex. afrikanska dilemmasagor.
En berättelse som Annette nämner är Janne Lundströms Morbror Kweises vålnad, vilken bygger
på en afrikansk folksaga.
Efterfrågas gör också folkagor i formen som Börja läsa böcker.

Det finns ett ständigt intresse för folksagor. Man kan se att intresset också har ökat.

Bibliotek B
Informanterna uppfattar att alla efterfrågar folksagor. Exempel de ger är vuxna och lärare. Lärare
lånar t.ex. för sagoteman i skolan ungefär från mellanstadiet och uppåt. Lärare lånar också
samlingar med folksagor från invandrarbarnens länder.

Invandringen har medfört att bland invandrare efterfrågas de traditionella folksagorna på
invandrarspråken. Men också Tusen och en natt efterfrågas av invandrare från arabvärlden. Björn
berättar om en flicka som hette Scheherezade som kom och efterfrågade sagosamlingen Tusen
och en natt. Hon visste inte att hon hade sin namne i sagan. Det var en speciell känsla att berätta
det för henne, säger Björn.

De som efterfrågar sagor vet ofta inte skillnaden mellan konstsaga och folksaga.

Man får ganska ofta frågor om en särskild saga, säger Björn.  Den som efterfrågar sagan försöker
då berätta vad de vill att sagan ska handla om. Då är böckerna Hur man hittar sagor, liksom
Andrew Langs Hitta sagor bra och användbara.

Björn nämner samlingen Sju sagor som han tycker ser tillgänglig ut. Bearbetningen och
typografin har betydelse. Den drar ögonen till sig. Just nu har man ingen särskild skyltning om
folksagor, men det ska komma.
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Bibliotek C
Tidigare efterfrågade lärare folksagor mer när de skulle ha sagotema. Det är inte så ofta nu, men
det händer att man ska ha tema om till exempel troll och häxor. Caroline och Cecilia uppskattar
att det var cirka ett år sedan lärare efterfrågade sagotema. Däremot kan det hända att förskola
frågar efter t.ex. böcker om prinsessor
De som mest efterfrågar folksagor nu är lärarstuderande. Det verkar ingå i lärarutbildning, tror
informanterna. Då används Hur man hittar sagor för att hjälpa lärarstuderande till rätta.
Vissa enstaka sagor kan efterfrågas av föräldrar, sagor som  Vanten, Pannkakan, Tre små grisar.
Allmänt tycker man att intresset för folksagor har minskat.

Bibliotek D
Folksagor är ett ganska populärt tema inom skolan, säger Dolly. Ibland vill lärare att
bibliotekarien ska komma och introducera sagotema. Sagor om troll och trollungar var en succé
när en sagosamling med det temat kom ut. Det har också förekommit John Bauer-tema.
Föräldrar efterfrågar inte folksagor i särkskilt stor utsträckning. Bilderböcker med folksagor
utlånas mer när de står i trågen bland andra bilderböcker.
Det finns olika sorters illustrationer till sagorna, säger Dolly. Hon delar in dem i tre grupper ;
Walt Disney, Svend Otto S och de ”ikonliknande” . Bilderna är viktiga för läsarna. Olika
personer önskar olika typ av bilder. Någon låntagare frågade efter ”Den riktiga Snövit” och
syftade då på Disneys Snövit. På den förfrågan höll Dolly en liten men dock föreläsning om att
Disney inte var först. Föräldrar som frågar efter en saga menar böckerna med bilder, säger Dolly.
Så bilden är viktig.

Används folksagor i biblioteksverksamheten?

Bibliotek A
Folksagor ingår i den vanliga verksamheten. De finns med i sagostunderna och  i bokprat kan
man visa på samma folksaga i bilderboksform och andra versioner som ingår i olika
sagosamlingar.
Ibland avslutas ett bokprat med att man berättar en folksaga. Informanterna säger att man tar
gärna till en berättelse, också spökhistorier och sägner, liksom man använder sig av nordiska  och
grekiska gudasagor.
Folkagor framhävs genom att man har en sagohörna. Konstverken på barnavdelningen inbjuder
till berättande vid visning av biblioteket för klasser.
Informanterna berättar också om att man har haft en föreläsning om sagans läkande kraft med
Mikael Lundberg.
En iakttagelse från min sida är att man på anslagstavlan utanför biblioteket bjuder in till
sagostunden  med orden ”kom och lyssna till sagor och berättelser i sagolyktans sken”.

Bibliotek B
Bodil berättar om sagostunder för 2-4-åringar och för 4-6-åringar. För dessa använder man dock
sällan folksagor. Barnen är lite för unga, säger Bodil. De folksagor som används för de minsta
barnen är Bockarna Bruse och Pannkakan.
Man har också uppsökande sagostundsverksamhet, ofta för barn 0-6 år. Den är riktad till dem
som har svårt att komma till biblioteket, t.ex. dagbarnvårdare.
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Det finns också efterfrågad sagoverksamhet då barnkultursekreteraren tar med sagoväskan och
besöker t.ex. barngrupper i kyrka eller speciella evenemang som Förskolans dag. När det gäller
verksamhet med sagoväskan är det alltid folksagor som används.
Vid sagorumsvisning för skolklasser, 6 år – årskurs 6, används sagokistan. Då är det också
alltid folksaga som används. Både i sagoväskan och i sagokistan finns symboler för den aktuella
sagan. I och med att kistan/väskan är öppnad är berättandet påbörjat.
Att ha ett sagorum i de nya lokalerna var ett medvetet val från  bibliotekspersonalens sida. Ett
visst motsatsförhållande fanns gentemot att satsa på informationssökning.
I sagorummet finns, förutom sagokistan, en sagoskulptur utformad av lokal konstnär.
Sagoskulpturen är i form av ett kubpussel. Kubernas olika sidor bildar sagomotiv, Bockarna
Bruse, Törnrosa m.fl.
Ingången till sagorummet består av en lönndörr. Den uppskattas mycket av barnen.

Bokprat förekommer oftast på lärarnas önskemål och då är det också lärarna som önskar vilka
eller vilken typ av böcker som ska presenteras. Oftast är det nya barnböcker. Så folksagor
förekommer vid bokprat endast om läraren önskat det.

Utställningar om folksagor är sagoskulpturen. Då och då förekommer montrar med barnens egna
utställning och det kan då handla om en presentation av en folksaga.

För en tid sedan hade man en festival där man använde folksagor som tema.

När man börjar med Det var en gång så lyssnar alla, säger Bodil.

Bibliotek C
Sagostunder finns inte längre någonstans i kommunen.  På grund av ekonomiska skäl är de
nedlagda sedan några år tillbaka.
När man tidigare hade sagostund för fyra-fem-åringar använde man folksagor.
Vid klassbesök och bokprat kommer folksagor med liksom annan litteratur. Det beror mycket på
intresset hos den enskilde bibliotekarien. Det är lätt att folksagor glöms bort när man t.ex. plockar
ut uppsättningar till klasser.
När man har bokprat för t.ex. föräldrar på barnavårdscentralen tar man inte med folksagor. Istället
försöker man visa på nyare barnlitteratur. Men när man rekommenderar vilka böcker man tycker
familjen bör äga föreslår man ofta t.ex. Gröna eller Blå barnkammarboken, där ju folksagor
ingår.

Bibliotek D
Sagostundsledaren använder folksagor vid sagostunderna. Hon återberättar sagorna och har gärna
något föremål som anknyter till sagan och som hjälper till att fånga intresset. Det är framförallt
barn i 4-5-årsåldern som kommer till sagostunderna och det påverkar förstås valet av sagor. De
kan varken vara så långa eller så hemska, säger Dolly.
Dolly har vid flera tillfällen valt att berätta en folksaga när hon haft samlingar med blandad
publik med både vuxna och barn som vid föräldramöten. Resultatet har blivit lyckat. En av
hennes favoriter är Vakta kungens harar, vilken är tillräckligt rolig och finurlig för att fånga även
papporna i publiken, liksom också ganska stora barn som 11-12-åringar, säger Dolly. Det kan
vara svårt att veta vad man ska göra för denna åldersgrupp tillsammans med föräldrar. Dolly har
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provat med folksagor. Folksagan ligger bra i munnen, det vill säga den passar att återberättas.
Man kan förändra under tiden. Dolly säger att hon alltid återberättar sagorna, hon läser dem inte.
När man återberättar kan man följa publikens minspel menar hon och fortsätter, om man läser
kan man lika gärna läsa vad som helst.
På biblioteket har man ofta utställningar med sagomotiv. Ofta är det ett temaarbete i skolan som
utmynnar i något praktiskt arbete som ställs ut på biblioteket. Ett exempel är fingerdockor
hämtade från olika sagor.
Varje år delas en bok ut till sex-åringar och kring detta görs ett arrangemang. Vissa år har
presentboken varit en folksaga. Ett år var det Trollets hjärta och ett annat år Sagor att läsa och
berätta De är tacksamt att göra ett arrangemang kring en folksaga eftersom det är lättare att
komma in i en saga än andra berättelser, säger Dolly, då sagan har sin speciella uppbyggnad med
början, mitt och slut. En del av sagan berättas vid den gemensamma samlingen, man  slutar
berättelsen på ett spännande ställe och så arbetar förskollärarna vidare med sagan.
Vi har ett särkilt sagorum med en stor Sagobok, säger Dolly. Den är inuti illustrerad med den för
året aktuella sexårsboken.

Vad tycker du om de bearbetningar av folksagor som ges ut?

Bibliotek A
Här har man valt bort Walt Disneys bearbetningar av folksagor. När just Walt Disney efterfrågas
visar man istället på någon annan bearbetning av den efterfrågade sagan. Annette och Annelie
tycker inte att Disney’s versioner känns rätt för de gamla folksagorna. Folksagans hjärta går
förlorat. De förknippas alltför mycket med Disney’s tecknade bilder och filmversioner. Det finns
bättre versioner också illustrationsmässigt, fortsätter informanterna.

Illustrationer tycker informanterna är på ont och gott. Vissa bilder kan fånga sagostämningen,
medan andra inte stämmer. Man tycker inte att bilder är viktiga. De viktigaste bilderna är de
barnen ser för sitt eget inre, säger Annette och Annelie.

Informanterna  tycker inte att folksagorna behöver moderniseras. Den gamla kärnan ska vara
kvar. Det är i så fall upp till berättaren att ändra, säger de.
Som berättare kan man gärna använda de ålderdomliga uttrycken. Det finns en magi i det
ålderdomliga. Kanske får man anpassa lite, men de flesta folksagor är inte svåra. Barnen måste
heller inte förstå allt. Om man vill förklara kan man lägga in det i själva berättelsen eller
eventuellt förklara det efteråt.
Det finns en ordens magi, som t.ex. också visar sig i att ungar älskar rim och ramsor.

I övrigt köper man på bibliotek A in de översättningar och bearbetningar som får bra omdömen i
recensionerna.
Man köper också lättlästa versioner även om de har blandade recensioner. Annette och Annelie
tycker att folksagorna i lättlästversioner är relativt bra.
Det finns också dåliga bearbetningar vilket visar sig i att folksagans magi är borta. Om magin är
borta är de inget att ha, säger Annette och Annelie.
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Bibliotek B
Det är bra att det finns bearbetningar, menar Bodil och Björn. Det är bearbetningarna som
efterfrågas. Originalen är ofta lite konstiga, tycker de. Det är lättare att förmedla folksagan om
man använder sig av bearbetningarna.

Bibliotek C
En del bearbetningar har hjälpt till att lyfta fram folksagan, säger informanterna på bibliotek C.
En folksaga är ju från början muntlig så allt är ju bearbetningar säger de och nya bearbetningar
kan ge ett lyft.
Bearbetningar med illustrationer är populära. Caroline tar exemplet med Sagan om vanten . Den
hade inte varit känd om den inte kommit i bilderboksvariant, säger hon.  Den bearbetningen
betydde mycket för att gör sagan känd. Om den inte kommit hade man nog inte upptäckt den. En
bra illustratör kan lyfta en saga.
Annars tröttnade Caroline på att använda bilder vid sagostunden därför att barnen blev så
fixerade vid bilderna.
Upprepningssagor är tacksamma att berätta, säger hon, som t.ex. Bockarna Bruse som tas emot
av barnen.

Bibliotek D
Några bearbetningar är bedrövligt dåliga, säger Dolly. Det är bara namnet på sagan som finns
kvar, och inte mycket av själva sagan. Bärande partier har tagits bort.
De lättlästa bearbetningarna har olika kvalitet, tycker Dolly. Somliga har blivit pratiga berättelser.
Modernt språk kan vara berättigat ibland, men det är inte sant att barn inte klarar det magiska och
poetiska språk som är sagans. Det är viktigt att någon form av magi i språket finns kvar.  Och,
säger Dolly, om man berättar sagan använder man ändå inte det gamla språket.

Vad tror du folksagor kan ge?

Bibliotek A
Folksagor ger fantasi, hopp och mod, säger Annette och Annelie. Alla känslor finns i sagorna
säger de. Barn tycker om att blir skrämda för de vet att det slutar bra. Ibland säger något barn att
det inte vill höra något om tex. häxor, då kan sagoberättaren lugnt förmedla att du ska få se att det
kommer att gå bra.
Informanterna återkommer till att de tycker det viktigaste sagorna ger är hopp. Det går lyckligt
för den som är värd det. Det går bra för den lille. Det här gör att den som är mobbad och utanför
kan identifiera sig med den lille i sagan.

I sagan får den lille ge igen och det finns alltid en lösning, säger de.
En hel livsfilosofi döljer sig i folksagorna som handlar om att våga, våga ge sig ut på det okända.
Vidare tycker man att folksagor ökar kreativiteten genom att barnen får tänka sina egna bilder.
Folksagorna fängslar barnen.
Informanterna säger att sagorna predikar en snällhet som säger att man ska vara snäll så får man
hjälp tillbaka.
Sagorna uppmanar också till att ta itu med det svåra.
Bruno Bettelheims tolkningar av folksagor tycker informanterna är en överdrift.
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Folksagor ger också kunskap om hur man levde förr.
Det finns ingen tidsfixering i sagan, som i vår egen tid. I sagan kan det dröja år innan det ordnar
sig.  Man får försöka en första, en andra och en tredje gången. Det är ingen tidspress. Det får ta
tid.

Bibliotek B
Vuxenbibliotekarien låter förmedla genom informanterna att folksagorna blir aldrig för gamla.
De kan användas också i vår tid och det trots det gamla språket. Hon tycker att symbolerna i
folksagorna är spännande, tanken på att det är samma symboler som användes då, när sagan
föddes, också kan planteras i nutid.

Bodil säger att genom folksagan så kopplar man bakåt i tiden. Sagan är gammal. När man börjar
Det var en gång så är man i sagotiden. När Bodil berättar sagor säger hon ofta att det är en
gammal saga och förklarar med att den berättade min farmor. Det räcker ofta att säga så, då vet
barnen att den är gammal. Och man kopplar omedvetet bakåt, för det kulturarvet vidare som
säger att det är ursprungligt för människan att berätta, att ge berättelser vidare.

I folksagorna kan barnen identifiera sig med olika personer, t.ex. den lille som vinner över den
store. Sagorna förmedlar detta. Sagorna kan betyda mycket för den lilla människa man är inuti.
Alla tolkar sagan olika. Det goda vinner över det onda.

Sagoberättandet ger också en gemensam upplevelse. Själva berättarsituationen att man sitter
tillsammans och får en gemensam upplevelse. Det behövs som motvikt till det myckna
individinriktade i vår tid, som att var och en sitter vid sin dator.

Bibliotek C
Det finns en fascination i folksagor. Där finns trygghet och äventyr. Caroline tar exemplet med
upprepningssagor där man vet vad som kommer att hända, känner igen mönstret och  ändå finns
spänningen och överraskningen där. Som Bockarna Bruse, där trollet hotar under bron, men man
samtidigt vet att det kommer att gå bra.
Folksagor ger spänning och skratt, säger Caroline.
I folksagan kan den lille vara bäst. Den lille och svage kan slå den store och starke. I och med det
ingjuter sagan livsmod.
Folksagan talar om för oss att det blir bra på slutet, att man får kämpa sig igenom.

Bibliotek D
Folksagan hade inte överlevt om det inte funnits något allmänmänskligt i sagan som inte ändrar
sig från tid till tid. Anspelningar på sagor finns i annan form i vår tid som i såpoperor, säger
Dolly. Här kommer sagorna igen men i modern form. Uppbyggnaden finns där, som att allt
ordnar sig. Sagans uppbyggnad återfinns också i modern barnlitteratur – som Kalle Blomkvist
som strödde ut bullar. Folksagan är ett allmänt kulturarv, säger hon.

Det är sympatiskt i sagorna att den lille vinner, tycker Dolly. Barn identifierar sig med den lille.
Det kan barnen behöva gentemot den store som symboliserar vuxenvärlden. Sagor har en
terapeutiskt effekt, därför ska man vara försiktig med dem.
Det finns sagor om starka flickor som kan vara stärkande för flickorna.
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Dolly berättar om en pedagog som frågade om böcker om empati för små barn. De flesta sagor
handlar ju om detta, säger Dolly. Ett av sagans budskap är att den som visar empati klarar sig.

Föredrar du högläsning eller fritt berättande?

Bibliotek A
Folksagor är gjorda för att berättas, säger Annette och Annelie. Det är stor skillnad mellan att
berätta berättelserna fritt och att högläsa. Kontakten med barnen blir bättre när man berättar fritt.
Det är lättare att fånga barnen när man kan ha ögonkontakt. Om något barn är oroligt och har
svårt att vara stilla kan man särskilt vända sig till det barnet inom berättelsens ram, d.v.s. man
söker ögonkontakt och vänder sig direkt till barnet med berättelsen.
Det finns vissa knep för att lära sig berätta så som upprepningarna i sagorna, tre-talet.
Det man utgår ifrån är ett skelett av sagan och så fyller man ut därifrån. Det gäller att våga börja
berätta.

Om man berättar mycket för barn får de lättare att lära sig läsa, säger informanterna. Barnen får
också ett större ordförråd. Det här är särskilt viktigt för invandrarelever menar informanterna.
Just nu pågår ett 3-årigt projekt i kommunen där man vill se hur berättandet påverkar läslust,
läsinlärning och motivation för att läsa.

Bibliotek B
Om man använder fritt berättande kan man själv bearbeta sagorna vidare.
Om man ska läsa folksagor högt så bör det vara en professionell person som gör det, som en
skådespelare. Annars ska det vara fritt berättande, säger informanterna på bibliotek B.
Att berätta fritt är ju ett visst besvär säger de, att anpassa sagan till den grupp man ska berätta för,
kanske skriva om sagan, bearbeta om och memorera.
Att berätta fritt är ursprungligare, säger de. Då kan man anpassa sagan, t.ex. hoppa över tretal.
Det gör man i så fall för att berättelsen ska fungera. Det viktiga är inte att det blir exakt lika som
det står i sagoboken utan att sagan finns kvar, lever vidare.
Vid fritt berättande kan man lättare ha ögonkontakt, ta ut svängarna mer. Det är också lättare att
interagera, att ta in lyssnaren mer i berättelsen.
Just när det gäller sagor bör det vara fritt berättande, tycker Björn och Bodil.
Sagorna började ju med det muntliga berättandet och då känns det riktigt att förmedla det vidare.
På så sätt får man en särskild sagostämning. Man kan bjuda in publiken mer.
Fritt berättande kräver planering. Berättelsen ska memoreras. Om man kan den utantill kan man
anpassa berättelsen under tiden man berättar.

Bibliotek C
Caroline föredrar fritt berättande. När hon hade sagostund tröttnade hon på att visa bilder. Barnen
blev så fixerade vid bilderna, de skulle sitta nära och se först. Hon upplevde att berättelsen blev
så sönderhackad av bildvisandet. Det var alltid någon som gnällde och inte såg.
När man berättar fritt kan man dramatisera mer. Så Caroline gick över till att berätta fritt.
Upprepningssagor är tacksamma tycker hon. När hon gick över till att berätta fritt använde hon
sagor ur En bok för alla. Först ville barnen se om det verkligen inte fanns några bilder, men så
småningom accepterade de. Ibland använde hon istället en sak, en leksak, att visa.
Det är en utmaning att gå över till fritt berättande, säger Caroline.
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Caroline berättar om när hon hade sagostund för en grupp dagbarnvårdarbarn. När dagmammorna
kom för att hämta barnen frågade de vilken saga Caroline hade läst idag. Barnen svarade att ”hon
har inte läst någon saga, hon har bara pratat”. De uppfattade att hon bara hade suttit och pratat.
Caroline tror att man ger barnen något extra genom att berätta för dem, berättelsen stannar kvar
hos dem. Barnen skapar sina egna inre bilder.

Bibliotek D
Barn man inte känner, utan träffar enstaka gånger är det lättare att berätta för än att läsa. Läser
man stänger man in sig och tappar kontrollen och kontakten. Berättar man suger man in barnen
med blicken och håller fast dem. Det finns också utrymme för att vända sig särskilt till den som
är stökig, dra in barnet i berättelsen med ord som ” Du kan säkert gissa…”.
Många barn känner till hur en saga börjar eller slutar. De känner till sagans struktur som att
någon är elak, någon är feg. Detta uppfattar barnen från de är 5-6 år. Det är tacksamt med
folksagor när man har att göra med en stökig klass genom att det dramatiska i sagan fångar
barnen.

4.2 Utlåning av folksagor.

I bilaga 1 redovisas sju av mig utvalda boktitlar och hur det ser ut med utlån av dessa på de fyra
biblioteken och deras filialer sedan inköpstillfället. Samtliga exemplar återfinns således inte i
samtliga fall på huvudbiblioteket. Titlarna är både medvetet och slumpmässigt valda. Medvetet
på så sätt att jag ville ha olika återberättare representerade och ändå slumpmässigt eftersom jag
därefter valde godtyckligt. Jag försökte också välja titlar som skulle finnas på alla fyra bibliotek,
vilket ändå inte riktigt blev fallet. Boken Musseljungfrun och andra sagor från invandrarbarnens
länder saknades på bibliotek A. Boken Nordiska sagor saknas uppgift om på bibliotek A.
Anledningen till det är att jag efter första intervjutillfället bytte ut en titel.
Det jag i efterhand önskar att jag hade tänkt på är att jag skulle ha tagit med en eller flera övriga
titlar av annan genre för jämförelsens skull. Jag försökte korrigera detta i efterhand, men då en
längre tid förflutit sedan intervjutillfället skulle resultatet ändå inte vara helt jämförbart.
Vad fick jag då fram av denna utlåningsstatistik? Tydligt är att utlån sker och det i relativt god
omfattning. En titel som Sju sagor av bröderna Grimm har t.ex. varit utlånad mellan 35 och 112
gånger på 10 år. Det har då funnits en till tre exemplar av titeln. Per exemplar har boken varit
utlånad från 23 till 58 gånger. Den har alltså stått en del på hyllan, men om vi tänker oss en
lånetid på fyra veckor så kan en bok vara utlånad maximalt 12 gånger per år. På 10 år blir det
maximala antalet utlån således 120 gånger. Den bok som varit mest utlånad har alltså varit
utlånad hälften av tiden. Den bok som varit minst utlånad har varit det knappt en femtedel av
tiden. Det är enligt min bedömning en god utlåningsstatistik.
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4.3 Utgivning av folksagor.

Nästa moment i undersökningen är att undersöka i vilken utsträckning folksagor presenterats i
Bibliotekstjänsts sambindningshäften under åren 1999 och 2000. Detta för att i någon mån få svar
på frågan om hur utgivningen av folksagor ser ut.

I bilaga 2 redovisas således titlar som erbjudits i Btj-häftena.
Jag vill påpeka att ett flertal sagosamlingar som getts ut innehåller både folksagor och konstsagor.
Sådana böcker är då medräknade. Böcker med endast konstsagor är inte medräknade, inte heller
titlar innehållande endast sägner, myter eller fabler. Det valet har inte varit självklart då en och
annan konstsaga får mycket god kritik och bedöms innehålla folksagans typiska drag samt vara
ett lyckat exempel på tradition och förnyelse. Eftersom föreliggande uppsats dock behandlar
folksagor, får sådan utveckling nämnas i annat sammanhang än i denna uppsats och finns således
inte med i bilagans titelredovisning.

År 1999 erbjöds 20 titlar med folksagor eller där folksaga ingick. År 2000 var motsvarande siffra
19 titlar. Fyra av titlarna år 1999 beräknas passa för barn mellan 9-12 år (Hcg) och 16 för barn
upp till 9 år (Hcf) . Två av titlarna år 2000 var för 9-12-åringar (Hcg) och 17 för barn upp till 9 år
(Hcf). 10 av de sammanlagt 39 titlarna är böcker med enstaka sagor, övriga är sagosamlingar med
två eller flera sagor.

För att närmare beskriva de 39 böckerna har jag valt att dela in dem i fem kategorier där jag
bedömer böckernas kvalitet eller typ av saga utifrån lektörernas omdömen. De flesta böckerna är
indelade, dock föll ett fåtal utanför kategorierna.
En stor del, 12 av 39, är sagosamlingar av hög kvalité. Några exempel ur den kategorin är Den
röda barnkammarboken (Hcf, 4 år och uppåt) och Den gröna barnkammarboken (Hcf, 2 år och
uppåt), Min skattkammare (Hcf, 3 år och uppåt), Berätta en saga (Hcf, 3 år och uppåt) och
Grimms stora sagobok (Hcf, 5 år och uppåt). Det rör sig om klassiska folksagor, delvis valda för
olika åldersgrupper. Så innehåller t.ex. Berätta en saga korta upprepningssagor och djursagor.

En annan kategori är de lättlästa versionerna. 8 av 39 räknar jag in i den gruppen. Där finns de
böcker som ingår i Hegas lättlästa Räv-serien samt lästräningsböcker. En betydande andel är
versioner som bearbetats för att passa för nybörjarläsare eller lässvaga barn. Exempel på sådana
titlar är De fem knallarna av Siv Aronsson, Trollets hjärta av Gunilla Borén och Två tjuvar och
en skinka av Knud Hermansen. Dessa bedöms som goda exempel på folksagor i lättläst versioner.
Bearbetningarna är välgjorda, sagans kärna och must finns kvar.
Det finns också exempel på förkortade och förenklade upplagor där folksagan mister sin karaktär.
Exempel på sådana titlar är Det var en gång  : klassiska sagor. Dit får också räknas
lästräningsböckerna Klassiska sagor. Här är texterna mycket förkortade. De väsentliga momenten
i sagan finns kvar, men sagans magi saknas.

En tredje kategori är sagor från andra kulturer. Här räknar jag 5 av 39. Det är främst sagor från
olika länder i Afrika som översatts med ambitionen att förmedla kulturen vidare. Målgruppen är i
första hand utvandrade barn från respektive länder. Det gäller främst afrikanska sagor, samt en
kurdisk folksaga. Den senare med titeln Gumman och räven.
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En fjärde kategori är moderniseringar. Hit hör 5 av 39. Med det menar jag inte lättillgängligt
återberättade folksagor, utan versioner där miljön blivit nutidsliknande eller där moderna ting
som mobiltelefoner ingår.
5 av 39 tillhör den sista kategorin: de böcker som fått dålig kritik. Hit hör t.ex. Walt Disneys
böcker och Van Gool’s bearbetningar.

De allra flesta böckerna innehåller illustrationer. Lektörerna återkommer ofta till betydelsen av
att berättelsen och bilderna harmonierar med varandra. Välgjorda illustrationer lyfter sagan. Bra
illustrationer är utformade för att tolka varje saga. I de böcker som fått god kritik finns denna
överensstämmelse.
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5. Analys och diskussion

I mitt kapitel 5 vill jag utifrån de fem delfrågorna som bas analysera intervjusvaren och diskutera
dem i dialog med min litteraturgenomgång. Jag behandlar också studierna i sambindningshäftena
rörande utgivning av folksagor.

Fyra bibliotek i södra Sverige har besökts av mig och jag har där intervjuat bibliotekspersonal
som arbetar med barn i sin verksamhet.
Syftet med min uppsats var att undersöka om folksagor används idag. Samt att se vad som
erbjuds av folksagor i dagens bokutgivning.

Utifrån fem delfrågor undersöks detta.

Vilken betydelse har folksagor för barn?

Med utgångspunkt från uppsatsens teoretiska del vill jag med delfråga ett få svar på hur
informanterna ser på genren folksaga och vad de, utifrån sina åsikter och erfarenheter på området,
tror att sagorna kan tillföra barnen.

Debatten om folksagor och dess lämplighet för barn kan sägas ha varit livlig alltsedan 1700-talet.
Sagokritiken vid denna tid gjorde gällande att folksagorna inte var tillräckligt allvarliga och
undervisande för att vara lämpliga som barnlitteratur. Den var inte heller från början menad för
barn då sagoberättande var en samvaroform främst för vuxna. Under romantiken förändrades
synsättet och man började nu se att fantasilivet och känslan hade ett eget värde. Den danske
romantikern Adam Oehlenschlaeger försvarade sagan med att framhålla att det endast genom
fantasin är möjligt för människan att förbinda sitt liv med hela tillvaron, naturen och historien.
Men också i modern tid fortsätter diskussionen om folksagor och barn. I och med Bruno
Bettelheims bok Sagans förtrollande värld (på sv. 1979) lades nytt material till debatten.
Bettelheim är inspirerad av Sigmund Freud, som menar att barnet genom folksagans bildvärld får
livsviktig erfarenhet och stoff att bearbeta inre problematik (enl. Furuland, 1986, s.106) .
Bettelheims tankar står dock inte oemotsagda. Folksagans egna forskare, folkloristerna,
poängterar att folksagorna diktades för vuxna samt vänder sig emot Bettelheims allmänna
psykologiska tolkningar av folksagornas innebörd (Lundgren, 1999, s. 14).
I min uppsats har jag visat på flera exempel då folksagor har använts för att nå särskilt utsatta
barn. Det rör sig om barn i olika former av kris. Vi kan se på några goda effekter av sagoläsning.
På det beskrivna behandlingshemmet i Norge där Brudal var verksam fann man att själva
situationen med sagoläsning eller berättande blev ett sätt att skapa god kontakt mellan barn och
vuxna, likaså mellan barnen. Sagan gav en grund för fortsatt samtal. Man fann att oro av olika
slag lindrades. Antaganden varför detta kunde ske var att inom sagans ram gavs möjlighet att
identifiera sig med olika sagopersoner. Att identifiera sig med hjälten kunde ge förnyad jagstyrka.
Starka känslor som vrede, förtvivlan eller svartsjuka kunde på fantasiplanet genomlevas tack vare
berättelsen. Det gav ett lugnare och mer harmoniskt barn (Brudal, 1986, s. 41).
I Lundgren och Norrbys bok Sagans läkande kraft samt uppföljande avhandling Sagor för kropp
och själ (1999) får vi följa barn i sjukhusmiljö och barn med funktionshinder och det arbete med
riktad sagoläsning som genomförs med dessa barn. I sitt arbete har de båda psykologerna funnit
att sagan genom sitt bildspråk ger en större kontakt med barns känslor än om språklig
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kommunikation är enda medel. Sagan ger också möjlighet att reflektera över sådant som barnen
annars inte har ord för. Flera barn som deltog i deras försök förbättrades och några blev
symptomfria. Utifrån sina undersökningar, säger Lundgren och Norrby att de finner sin metod
med riktad sagoläsning som allmänt jagstärkande. De ser en möjlighet att ge barn
individanpassad hjälp istället för generell. Här återknyter jag till Bettelheim som menar att
folksagan har både dold och uppenbar betydelse och därmed talar till alla skikt hos människan.
Bettelheim menar att folksagan berikar barns inre värld genom att den utgår från den nivå varpå
barnet befinner emotionellt och psykiskt. Folksagorna berättar bildligt om barns inre problematik
så att barnet omedvetet uppfattar budskapet. Lindhagen talar om folksagor som jagstärkande och
språkstimulerande.

Vad säger då informanterna?
Identifikation talas det direkt om vid tre av biblioteken, och indirekt vid det fjärde. Man räknar
självklart med bildspråket i folksagan och att barnen, som får sagorna lästa eller berättade för sig,
identifierar sig med olika personer i sagan. Vid samtliga fyra undersökta bibliotek ger
informanterna exemplet om den lille som vinner över den store i sagorna, och framhåller det
sympatiska med detta. Barnen identifierar sig med den lille, säger en informant, och den store
tolkar informanten som vuxenvärlden. En annan informant talat om det livsmod folksagan
ingjuter i och med att den lille kan ha övertaget. En tredje informant talar om folksagans
betydelse för den lilla människa man är inuti. Och ytterligare en informant talar om vilken
betydelse detta kan ha för den som är mobbad och utanför. Således framhåller informanterna i
första hand identifikationen med den lille i sagan och den stärkande betydelse detta kan ha för
läsarens/lyssnarens känslor av underlägsenhet. En informant nämner om sagor med starka
kvinnliga huvudpersoner och att dessa kan vara stärkande för flickor. Identifikation med andra
vanliga sagofigurer, som den vackra prinsessan, tas inte upp av informanterna.

Flertalet informanter talar om det allmänmänskliga som finns i sagorna, som gör att de
fascinerar och fängslar också i vår tid. Alla känslor finns i sagorna säger man på bibliotek A, där
man också ser en hel livsfilosofi dölja sig i sagorna. Det är en livsfilosofi som handlar om att
våga, våga ge sig ut i det okända. På bibliotek C talar man om det här med orden trygghet och
äventyr. I sagorna finns båda delar, säger man. Man får kämpa sig igenom svårigheter och det blir
bra på slutet.

Empati är ytterligare något jag läser ut ur informanterna svar på vad de tror folksagor kan ge. Ett
av sagans budskap blir då att den som visar empati och är god får hjälp tillbaka.

Folksagorna tycks täcka in tillvaron. Med det menar jag att här finns essensen av människans
villkor. Det är inte svårt att tänka sig att det bästa har blivit kvar när berättelserna i generationer
har berättats om. I sagan ser vi att det är strapatsrikt ibland, uppbrott av olika slag är nödvändiga
om vi vill förbli levande människor, om vi har ögon att se med och vågar ta emot möter vi
oväntad hjälp på vägen. Varje svårighet har sin lösning och målet är nått för denna gången.

Informanterna talar om folksagan som ett kulturarv. Genom folksagan kopplar man bakåt i
tiden, säger man på bibliotek B. När man börjar sin berättelse med Det var en gång… så är man i
sagotiden, säger informanten. Inte bara den aktuella berättelsen ger man vidare, utan också detta
ursprungliga att berätta berättelser.
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Sagotid, jag vill gärna ta upp det begreppet och koppla ihop det med vad en informant på
bibliotek A förmedlade och som vi kan behöva ta fasta på i vår tid. Hon sa nämligen att det finns
ju ingen tidsfixering i sagan, som i vår egen tid. I sagan kan det dröja år innan det ordnar sig och
det finns utrymme för att försöka en andra och en tredje gång. Det är ingen tidspress i sagan. Det
får ta tid.

På bibliotek D talade man om att folksagan har en terapeutiska effekt, och man menade att man
därför skulle använda folksagorna försiktigt. Jag tolkade det som att informanten menade att det
är viktigt att veta vad man gör när man använder folksagorna. Här tänker jag på Lundgren och
Norrby som nämner om just detta i sin avhandling Sagor för kropp och själ (1999, s. 289). Jag
citerar ett stycke ur deras text:

”Ett alltför hastigt närmande till barnets känsloliv med bristande insikt om barnets
behov av trygghet och eventuell möjlighet till fortsatt bearbetning kan innebära ett
blottläggande av djupa behov och en situation som i sitt känslomässiga innehåll kan
upplevas som ett övergrepp och /eller svek. För  att undvika integritetskränkning av
barnet krävs stor respekt för honom eller henne som individ och djup kunskap om
de dimensioner som mötet kring sagan öppnar”.

Vidare säger Lundgren och Norrby:
”Ett alltför trendmässigt användande av sagopedagogik baserad på för ytlig
kunskap, kan därför innebära ett äventyrande av barnets naturliga gränser, å ena
sidan, samt ett utslätande av själva sagans kraft, å andra sidan”.

Det här ser jag som kunskap värdefull att ta med sig också i biblioteksvärlden.

Kreativitet och upplevelse. På bibliotek B talar man om att sagoberättandet ger en gemensam
upplevelse. Man sitter tillsammans och upplevelser något gemensamt. Det ser man som en bra
motvikt till mycket som är individinriktat i vår tid.
På bibliotek A talar man om att folksagorna ökar barnens kreativitet genom att barnen vid
berättandet får tänka sina egna bilder.
Bahlenberg beskriver i sin bok Guldvingar och gråskägg (1996, s. 37) både den gemensamma
upplevelsen och de inre bilderna. När sagan är färdigberättad delas upplevelsen en stund i vila
och tystnad. De inre bilderna får på så sätt chans att leva färdigt. När barnen börjar röra på sig är
det dags att blåsa ut sagoljuset, vilket blir tecknet på att det inre fantasilandskapet lämnas för att
istället möta den yttre verkligheten. Bahlenberg arbetar sedan med barnens bilder som uttrycks i
färg på papper.

Sammanfattningsvis är det olika aspekter med folksagornas psykologiska fördel som
informanterna framförallt framhåller. Dessutom det kulturarv som förmedlas genom sagorna. Det
är förvånande att man inte nämner något om den språkstimulerande effekten. En förklaring till
det kan vara att eftersom man arbetar med litteratur, och mycket inom litteraturen är
språkstimulerande, så tänker man möjligen inte på att nämna det, utan tar istället fram sådant som
är specifikt för folksagan.
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Hur ser utgivningen av folksagor ut?

För att få en bild av i vilken utsträckning folksagor ges ut idag använder jag Bibliotekstjänsts
sambindningshäften som källa. Jag studerar de två årgångarna 1999 och 2000. Det räckte med att
boken innehöll en folksaga för att den skulle bli medräknad. Sagosamlingar innehåller ofta både
folk- och konstsagor.

Sammanlagt erbjöds 39 titlar bestående av folksaga/folksagor, eller där folksagor ingick, under
de två undersökta åren. Totalt erbjöds 1624 skönlitterära böcker inom Hcf, Hcg och uHc/uHce i
sambindningshäftena åren 1999 och 2000. De 39 titlarna med folksagor var av olika karaktär och
jag delade i kapitel 4 in dem i fem olika kategorier. I bilaga 2 finns kommentarer om de olika
böckerna i anslutning till respektive titel. Drygt en fjärdedel av de erbjudna titlarna är
sagosamlingar vilka bedömts vara av hög kvalité. En betydande andel är versioner som bearbetats
för att passa för nybörjarläsare eller lässvaga barn.  Några böcker är sagor från andra kulturer.
Det gäller främst afrikanska sagor, samt en kurdisk folksaga. Några böcker beskriver jag som
moderniseringar. Det finns också ett antal sagosamlingar som fått dålig eller mycket dålig kritik.
Det är främst Walt Disney-versioner och Van Gool’s bearbetningar.

De allra flesta böckerna innehåller illustrationer. Lektörerna återkommer ofta till betydelsen av
att berättelsen och bilderna harmonierar med varandra. Välgjorda illustrationer lyfter sagan. Bra
illustrationer är utformade för att tolka varje saga. I de böcker som fått god kritik finns denna
överensstämmelse.

Min slutsats blir att en mindre och rimlig del av alla de barnböcker som ges ut är folksagor. Det
rör sig om både sagosamlingar och bilderböcker. Det är främst böcker för barn i åldersgruppen
upp till 9 år. En stor del av dessa böcker (klassade Hcf), 26 av 39, är dessutom beräknade att
passa förskolebarn, d.v.s. barn under 7 år. Endast 6 av 39 är beräknade passa åldersgruppen 9-12
år. Så det tycks finna goda förutsättningar för små barn att få ta del av folksagor. Ändå finner jag
det något anmärkningsvärt att så många sagor bedöms passa för barn från 2, 3 och 4 år. I den
teoretiska delen av min uppsats, såväl som i den empiriska, överväger åsikten och erfarenheten
att folksagor bäst tas emot av barn i den yngre skolåldern, ungefär från 6 år och uppåt. Det finns
dock erfarenhet av att små barn, från 3 år kan ha glädje av folksagor. Så säger t.ex. både Ann
Granberg och Anna Birgitta Eriksson, även om det då bör röra sig om de enklaste sagorna. Att ta
del av folksagorna får olika betydelse beroende på barnets ålder. För de minsta barnen blir
sagoberättandet en trygg stund, samtidigt som barnet får en känsla för hur en berättelse är
uppbyggd och får språkliga begrepp överförda. Det lite äldre barnet har dessutom möjlighet att
identifiera sig med olika sagofigurer. Av utbudet att döma tycks det finnas behov av fler
folksagor återberättade för denna senare åldersgrupp.

På ett av de intervjuade biblioteken har man uppfattningen att det har givits ut många nya
sagosamlingar. Informanterna vid två av biblioteken anser att utgivningen av folksagor inte är
särskilt stor. Men på ett av dessa två bibliotek har man uppfattningen att folksagor ändå ges ut i
olika variationer.

Mina informanter hade synpunkter på de bearbetningar av folksagor som ges ut. Flera nämnde
betydelsen av att sagans magi måste vara kvar. Jag ser det som kännetecknet på om boken kan
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bedömas som bra eller inte. Informanterna är överens med lektörerna i sambindningshäftena om
att Walt Disneys versioner inte gör att de gamla folksagorna kommer till sin rätt. Dessa böcker
köps inte in på biblioteken.
De lättlästa versionerna använder man sig delvis av på biblioteken, men synpunkten att de alltför
pedagogiska versionerna lämpar sig bättre för användning på skolor kommer också fram. En av
informanterna menar att dessa varianter av folksagor är alltför pedagogiska för att passa i
bibliotekets bokbestånd. Här får de stöd av Torben Brostrøm, som talar om ett missbruk av
folksagorna när utgivarna normaliserar, förkortar och förenklar språket i böckerna. Brostrøm ser
det som framförallt ett konstnärligt problem, men också ett pedagogiskt. Han menar att detta
ställer till problem för såväl goda läsare som lässvaga, då de goda läsarna finner texten för lätt
och långtråkig och de lässvaga inte får lön för sin möda (Brostrøm, 1992, s. 177). Informanterna
menar att biblioteket kan ha andra lättlästa böcker, men sagorna bör få vara sagor och ha kvar sitt
mustiga språk. Trots det vill jag i detta sammanhang framföra tanken att folksagorna med sin
speciella uppbyggnad kanske lämpar sig särskilt väl för lässvaga barn. Då jag, tillsammans med
två kurskamrater, skrev vår b-uppsats om vad biblioteken har att erbjuda lässvaga barn menar jag
att folksagans ingredienser som en spännande historia, igenkännandet av formler och uttryck,
upprepningar m.m. väl tycks stämma överens med vad som krävs för en bra bok för ett lässvagt
barn eller en lässvag ungdom. Och vad gäller läsvilliga barn så finns ju alltid längre och
utförligare versioner att tillgå.

Informanterna berörde folksagorna från andra kulturer. Dessa utgåvor efterfrågas av såväl
invandrarfamiljer som lärare.

22 titlar av 39 är översättningar. Jag saknar fler bilderböcker där svenska barnboksförfattare tagit
sig an en folksaga och gjort sin egen bearbetning. Jag är säker på, och det framgick också i mina
litteraturstudier, att det ligger många gamla folksagor i arkiven och väntar på att få nytt liv. Och
många barn väntar på att få del av dem.
Att en bristande kontakt mellan biblioteksvärlden och förlagsvärlden alltjämt är rådande ges
antydningar om i litteraturgenomgången. Det vore naturligtvis önskvärt och lovvärt om personal
på bibliotek kunde komma till tals som en länk mellan allmänhet och utgivare och mellan olika
specialister för barns bästa och bokutgivare.

Hur används folksagor på de för undersökningen aktuella biblioteken?

Delfråga tre skall ge en beskrivning av barninriktad biblioteksverksamhet där folksagor ingår ,
eller inte ingår. Det rör sig om traditionell biblioteksverksamhet som sagostunder, bokprat och
utställningar, och annat som kan förekomma.
Här kommer också informanternas erfarenheter av fritt berättande kontra högläsning in.

Att använda folksagor i de svenska folkbibliotekens barnverksamhet är som vi har sett en
gammal tradition. Konsten att berätta sagor var under en tid till och med en del av utbildningen
för bibliotekarier.

Min utgångspunkt, efter att ha tagit del av litteraturen för min uppsats, är att folksagor är bra för
barn på flera olika sätt. Genom sin uppbyggnad och poetiska språk har de en språkstimulerande
funktion. Genom symbolerna och bildspråket i sagorna, samt genom det goda slutet har sagorna
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en terapeutisk funktion. Sagorna för också ett kulturarv vidare. Med detta som bakgrund blir det
intressant att se om biblioteken idag förmedlar sagor till barnen.

Samtliga informanter jag samtalat med har egen erfarenhet av biblioteksverksamhet där folksagor
ingår/ingått. Det rör sig bl.a. om sagostundsverksamhet i olika former. Vid tre av de fyra
biblioteken finns idag sagostundsverksamhet. Vid det fjärde biblioteket har det funnits
sagostunder men dessa är sedan några år tillbaka nedlagda i hela kommunen. De är nedlagda av
ekonomiska skäl.
Sagostundsverksamheten ser något olika ut vid de tre biblioteken, och är något olika utvecklat.
Verksamheten vid bibliotek B ser jag som rikt utvecklad. Det förekommer traditionella
sagostunder i två åldersgrupper, 2-4 år och 4-6 år, på biblioteket. Dessutom har man uppsökande
och efterfrågad sagoverksamhet. Den uppsökande sagostundsverksamheten är ofta för barn i 0-6-
årsåldern och det kan röra sig om barngrupper hos dagbarnvårdare som har svårt att komma till
biblioteket. Den efterfrågade verksamheten gäller särskilda arrangemang då
barnkultursekreteraren tillkallas.
Både vid bibliotek A och D förkommer traditionella sagostunder för barn i 4-5-årsålderna.

Hur är det då vid sagostunderna, används folksagor? Och för vilka åldrar är det lämpligt att
använda folksagor? Ann Granberg menar i Småbarns sagostund att också riktigt små barn, under
fyra år, behöver sagor. Det så små barn tillgodogör sig vid sagoberättandet är framförallt den
goda stämning och känsla av trygghet som sagoberättandet ger.
Så här små barn är fullt sysselsatta med att förstå sin verklighet och skapa ordning och reda i den.
De kan ännu inte identifiera sig med sagofigurer eller förstå symboliken i sagorna. Därför bör
innehållet i sagor för små barn ligga så nära barnens verklighet som möjligt. De kan t.ex. handla
om djur. Det passar också med sagor med små omkväden eller vissa fraser som upprepas.
Språket bör vara enkelt och konkret (Granberg, 1996, s. 26)
En motiv till varför små barn bör få lyssna till sagor är att man på så sätt överför språkliga
begrepp till barnen. Anna Birgitta Eriksson berättar i Barnspåret (1994) att barn genom sagan lär
sig hur en berättelse är uppbyggd och genom sin kontakt med sagan får barnet en förförståelse av
läsning i allmänhet.
Om barn tidigt får lyssna till sagor, och kanske får en favoritsaga, kan den sagan få en annan
funktion när barnet blivit äldre. Och då har barnet redan en god erfarenhet av sagan och vill gärna
återvända till dem, nu med ett annat behov.

Anna Birgitta Eriksson räknar med att barn ungefär från tre års ålder kan börja ha glädje av
fantasiberättelser. Det kan dock vara svårt att hitta lämpliga småbarnsagor. På bibliotek B
används sällan folksagor för de allra minsta barnen, eftersom barnen anses lite för unga. Men det
finns några sagor som passar för de små. Informanten nämner Bockarna Bruse och Pannkakan
som hon brukar använda. Mehren nämner också Pannkakan som lämplig för förskolebarn, liksom
sagorna Följeslagaren och Rike Per krämare. Hon menar att man inte ska underskatta barns
förmåga att uppfatta symboler direkt. Både von Franz och Granberg anser att djursagor fungerar
bra för små barn. På bibliotek D nämner informanten sagans längd och hur hemsk den är som
komponenter viktiga att ta hänsyn till vid val av saga för små barn. Hon använder folksagor för
förskolebarn och använder gärna något föremål som anknyter till sagan för att fånga intresset.

Ju äldre barnen blir desto lättare har de för att ta till sig sagor med fler episoder.
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De allra flesta folksagor börjar inte uppskattas av barn förrän i sex-årsåldern. Från lågstadiet och
uppåt är den bästa publiken enligt Anna Birgitta Eriksson i Barnspåret (1994, s.105).
Åldern mellan 5-10 år brukar kallas den egentliga sagoåldern. På bibliotek B har man särskild
sagorumsvisning för barn 6-12 år, då man använder en sagokista och då det alltid är folksagor
som berättas. På bibliotek D menar informanten har barn från 5-6 år uppfattar sagans struktur.
Där har man varje år ett arrangemang vid utdelande av presentbok till sex-åringar. Vissa år är
presentboken en folksaga.
Vi ska heller inte glömma att sagor också passar för äldre barn och ungdomar. Det som kan vara
ett hinder är föreställningen att sagor är för småbarn. Men här menar Ulf Ärnström i Barnspåret
att det handlar mycket om berättaren och vad han förmedlar. Om man själv respekterar och
uppskattar sin berättelse. I det sammanhanget är det bra att tänka på och förmedla att sagorna från
början berättades för vuxna. På bibliotek D finns god erfarenhet av att använda folksagor för 11-
12-åringar tillsammans med deras föräldrar.
Jag tror själv att sagorna egentligen har mycket att ge ungdomar i deras identitetssökande,
livsfrågor och vuxenblivande. Många sagor handlar ju om att söka sin egen väg, lämna
föräldrahemmet och att komma underfund med det motsatta könet. Det är oftast också
åldersmässigt giftasvuxna ungdomar sagorna handlar om, och sällan om barn.

Folksagor används således i sagoverksamheten för förskolebarnen. Också vid bibliotek C, där
sagostunderna nu är nedlagda, användes folksagor när sagostunderna var igång.

Det är främst på bibliotek A som folksagor används vid bokprat för skolklasser. Man kan t.ex.
visa på en folksaga som finns både i bilderboksform och som ingår i en sagosamling. Här avslutar
man också ibland bokpratet med att man berättar en folksaga. Jag vill här också nämna att
sagoberättande har hög status i den bygd bibliotek A verkar. På de övriga tre biblioteken tolkar
jag det som att det i bokprat oftare tas upp vad man kallar ny barnlitteratur. Det kan vara läraren
som önskar vilken typ av böcker som ska presenteras, eller det kan vara upp till den enskilde
bibliotekarien. Men det finns annan verksamhet med barn från sex år och uppåt där folksagor är
vanligt förekommande. Det rör sig om biblioteksvisning, sagorumsvisning och föräldramöten.
Det jag särkilt vill komma in på här är de olika former av konstverk, föremål, symboler och
miljöer som används för att leda till sagoberättande. På bibliotek A finns ett flertal konstverk på
barnavdelningen som inbjuder till berättande när barngrupper visas runt i biblioteket. Olika
genrer inom folkdiktning används. Man har också en sagohörna. På bibliotek B har man särskild
sagorumsvisning för barn 6-12 år, då man använder en sagokista och då det alltid är folksagor
som berättas. Det finns också en särskild sagoväska som används vid verksamhet utanför
biblioteket. I sagorummet finns, förutom sagokistan, också en sagoskulptur som är tillverkad av
en konstnär från bygden. Man har också gjort en lönndörr in till sagorummet. Också på bibliotek
D finns ett sagorum och en skulptur i form av en stor sagobok.

Jag menar att ett visst problem kvarstår då de traditionella sagostunderna riktas till barn i
förskoleåldern, och då den egentliga sagoåldern infaller ungefär vid 5-10-års-ålder. Vi kan se att
man dock på flera av de undersökta bibliotek har kringgått problematiken och skapat nya
tillfällen där skolbarn får ta del av folksagorna. Det finns en medvetenhet hos
bibliotekspersonalen om folksagans värde och ett behov av att ge den vidare till nya generationer.

Ann Granberg talar om att barn redan i tre-årsåldern kan ha glädje av folksagor. Hennes
erfarenhet rör sagostunder i förskolan och jag tror att det kan vara enklare att använda folksagor
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bland små barn där, eller i hemmet, då det finns en relation mellan barn och berättare/läsare. Då
kan man som vuxen bättre se och förstå barnens reaktioner, och det finns en trygghet som bas för
berättandet. En sådan relation kan förstås också byggas upp mellan bibliotekarien och de barn
som regelbundet kommer till sagostunden på biblioteket. Så mot slutet av teminen kanske man
där är redo för några folksagor.

Ska man då läsa högt eller berätta sagorna? Här verkar mina informanter rörande eniga både i
tanke och handling. Samtliga menar att folksagor är gjorda för att berättas. Sagorna är uppbyggda
så att de är relativt lätta att lära sig berätta, genom t.ex. upprepningarna.  Samtliga delger sina
erfarenheter av berättande och hur mycket lättare det är att få barnen med sig. Fritt berättande
möjliggör ögonkontakt med barnen, och man kan, vid behov, ta in barnet mer i berättelsen.
Bahlenberg menar att det har ett värde att den skriftspråkliga kulturen kan läggas åt sidan för en
stund. Många barn har svårt med det skrivna ordet, och för dem kan det vara särskilt utvecklande
att få lyssna till muntligt berättande. Och eftersom folksagorna kommer ur det muntliga
berättandet blir det naturligt att det är dem man använder.
Så detta är en given variant av hur man kan använda folksagor. Men det finns också andra sätt.
Ett är när det läskunniga barnet själv läser sin saga och ser på de eventuella bilder som
åskådliggör berättelsen. Här möter barnet sagan utifrån sin egen rytm och vem vet vad som då
utspelar sig hos det barnet. Jag tror att ett sådant möte mellan sagan och barnet har sin egen
bärkraft och sitt eget värde.

Hur ser beståndet av folksagor ut?

Delfråga fyra vill ge svar på hur bibliotekarierna handhar sitt bestånd av folksagor. Placeras
folksagorna för sig eller tillsammans med övriga beståndet? Förnyas och gallras folksagor efter
samma kriterier som annan barnlitteratur? Framhålls folksagorna på något sätt, som genom
skyltning? Vad anser informanterna om nyare bearbetningar av folksagor?

På bibliotek A är samlingsvolymer med folksagor placerade för sig i en särskild sagohörna. Här
finns både svenska och utländska sagor. Bilderböcker med folksagor finns bland övriga
bilderböcker, förutom somliga namn som Grimm som är utbrutna.
På bibliotek B står folksagorna tillsammans med andra böcker av sagokaraktär invid sagorum.
Det gäller samlingsvolymer. Bilderböckerna med enstaka folksaga finns bland bilderböckerna.
På bibliotek C finns folksagorna bland övriga samlingsvolymer.
På bibliotek D är folksagorna placerade tillsammans med annan folkdiktning, i en särskild
sagohylla.
Så placeringen skiljer sig åt i fyra olika varianter. Men på tre av biblioteken, A, B och D har man
gjort något särskilt av placeringen för att lyfta fram genren saga, antingen i betydelsen folksaga
eller i den bredare betydelsen böcker av sagokaraktär. Man har gjort en sagomiljö. Att skapa en
sagomiljö i biblioteket tycker jag har flera effekter. Dels visar den var sagorna är placerade, d.v.s.
sagorna blir lättare att hitta, men miljön bjuder också in till att läsa sagor. Miljön visar något av
den sagostämning som man kommer att möta i sagoboken. På bibliotek B hade man gjort en
lönndörr som ledde in till sagorummet. Den såg ut som en vanlig bokhylla, men var alltså en dörr
in till ett rum. De barn som kom för att lyssna till en saga i sagorummet tyckte arrangemanget var
spännande och motiverades troligen till sagoberättande.
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Vad ingår då i bibliotekens bestånd av folksagor? På bibliotek A tycker man sig ha en blandad
sagosamling med en del gammalt och en del nytt. Också på bibliotek B finns både nyare och
äldre utgåvor. På bibliotek C förnyas sagosamlingarna kontinuerligt och på bibliotek D säger
informanten att sagobeståndet är varierat och genomtänkt. Här har beståndet nyligen gåtts igenom
och det har plockats bort sådant som ser föråldrat ut, till förmån för nyare utgåvor. Gamla
bokryggar drar ner intrycket, säger informanten, och målet är att samlingen ska se ny ut.

Bevakning och inköp sker på samtliga fyra bibliotek efter sambindningshäftena. På bibliotek A
köper man också in de lättlästa folksagobearbetningarna. På bibliotek C säger man  att om det har
kommit någon ny fräsch illustration till en saga så köps boken in, då illustrationen ger ett nytt lyft
åt sagan. På bibliotek D undviker man att köpa in utgåvor som fått dålig kritik. Man har också
valt bort folksagor av Disneyvariant. De behöver inte finnas på bibliotek så de är lätta att få tag
på i alla fall. Här på bibliotek D är man också tveksam till översättningar av lättläst variant.
På bibliotek A nämner man att Walt Disney-bearbetningar valts bort.

Vad gäller gallring så verkar folksagor särbehandlas i jämförelse med övrig barnlitteratur. På
bibliotek A gallras böckerna endast om de går sönder och då ersätts de av nya exemplar. På
bibliotek B gallrar man inte folksagor. Om böckerna är i dåligt skick magasineras de. På bibliotek
C berättar man om en försiktighet med att slänga sagosamlingar, då det finns en speciell känsla
för gamla sagosamlingar. Bibliotek D skiljer sig något från övriga då man där talar om att
gammalt behöver plockas bort och gallras.
Så folksagan i sig är en hållbar genre, som inte påverkas lika mycket av tid och trender som
annan litteratur. Det som påverkas är layout och bilder och i någon mån språket. Där går dock
meningarna isär. Vissa anser att barn mycket väl klarar sagans lite ålderdomliga språk, medan
andra föredrar modernare bearbetningar. Men jag tolkar det som att samtliga av mina informanter
anser att språket inte får blir för utslätat eller pratigt, något av sagans magi måste finnas kvar.
På bibliotek A tycker man inte att folksagorna behöver moderniseras. I berättarsituationen kan
man anpassa något, men det är heller inte nödvändigt att barnen förstår allt. På bibliotek B menar
man att det är bra att det finns moderna bearbetningar av folksagorna. Det är dessa som
efterfrågas menar man. Allt är ju bearbetningar påminner informanten på bibliotek C, och menar
att vissa sådana har hjälp till att lyfta fram en särskild saga. Hon säger att bearbetningar med
illustrationer är populära och ger exemplet med Sagan om vanten som gjort den sagan känd. På
bibliotek D tycker man att somliga bearbetningar är mycket dåliga, då bärande partier har tagits
bort. Också här menar man att barn mycket väl klarar sagans magiska och poetiska språk och att
man vid berättartillfället ändå inte använder sig av det gamla språket.
På två av biblioteken nämner man de lättlästa bearbetningarna. På bibliotek A köper man in dessa
lättlästa versioner även om de fått blandade recensioner, och anser att dessa är relativt bra. På
bibliotek D tycker man att de är av olika kvalité, somliga har blivit pratiga berättelser.

I vilken utsträckning efterfrågas och utlånas sagor?

Delfråga fem tar upp olika aspekter av efterfrågan. Vilka är det som efterfrågar folksagor? Hur är
intresset just nu? Har det ökat eller minskat? Hur ser utlåningen av folksagor ut?

Här kommer jag in på en diskussion om bilder och illustrationer i böckerna. De har betydelse för
efterfrågan och utlåning. Om vi här delar in låntagare i de tre grupperna föräldrar, barn och lärare,
så är det de två första grupperna som i första hand lånar illustrerade sagoböcker. På bibliotek D
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säger man att folksagor lånas mer om de står i trågen bland övriga bilderböcker, och vidare att
om en förälder frågar efter en saga så menar de böckerna med bilder. På bibliotek C har man
liknande erfarenhet då man säger att de sagor som efterfrågas av föräldrar är Vanten, Pannkakan
och Tre små grisar.
Informanten på bibliotek D menar att illustrationerna är viktiga för läsarna, och säger att olika
personer önskar olika typ av bilder. Hon delar in illustrationerna i sagoböckerna i tre grupper,
Walt Disney, Svend Otto S och de ”ikonliknande”.
På bibliotek A och B kommer detta inte fram i lika stor utsträckning. På bibliotek B säger man
visserligen att typografin har betydelse, att vissa böcker drar ögonen till sig och ser tillgängliga
ut, men man beskriver också att vid efterfrågan så beskrivs innehållet i den saga man söker.
Informanten säger att det här sker ganska ofta. Också på bibliotek A redogörs för sagans handling
vid efterfrågan. Här nämner man också att folksagor i formen Börja-läsa-böcker efterfrågas.
När det gäller personal inom förskola och skola efterfrågas snarare sagor i olika teman, som troll
eller prinsar och prinsessor.
Det som också kommit fram i intervjuerna är efterfrågan av folksagor på invandrarspråken eller
sagor från invandrarbarnens länder. Här nämns folksagans språkutvecklande funktion som
särskilt viktig. En informant berättar att invandringen har medfört att bland invandrare efterfrågas
de traditionella folksagorna på invandrarspråken. Men också Tusen och en natt efterfrågas av
invandrare från arabvärlden. Informanten berättar om en flicka som hette Scheherezade som kom
och efterfrågade sagosamlingen Tusen och en natt. Hon visste inte att hon hade sin namne i
sagan. Det var en speciell känsla att berätta det för henne, säger informanten.
Invandrarbarnen får genom sagan en naturlig länk till sin egen kultur och också möjlighet att
utveckla sitt ordförråd. Här vill jag också gärna återknyta till sagans symbolik och det
allmänmänskliga i sagan som gör att folksagan blir ett gott hjälpmedel för att överbrygga
kulturbarriärer och väl lämpad att använda i klasser och grupper med barn från olika länder. Men
det är lämpligt att ta med Sehnsdorfs åsikter ovan om den folkloristiska synvinkeln, och ta till sig
kunskap om den aktuella folksagans tillkomst och sammanhang när man vill förmedla den i
kulturkunskapsvidgande syfte.
På bibliotek C nämner informanterna att det framförallt är lärarstuderande som efterfrågar
folksagor numera och att det därför tycks ingå i lärarutbildningen. Det ger förhoppning om en
framtida god ställning för folksagan i skolvärlden. Dock vittnar informanterna på bibliotek C om
att intresset för folksagan har minskat bland deras låntagare, inte minst bland lärare.
Övriga tre bibliotek vittnar om ett stabilt intresse för folksagor, och vid bibliotek A menar man
också att man kan se ett ökat intresse.

Förutom informanternas uppfattning om intresset för folksagor på deras respektive bibliotek
hämtade jag också utlåningssiffror för sju sagosamlingar. Detta för att bredda bilden av intresset
för folksagor.
Utlåningssiffrorna visar att utlån sker. Det visar också att ju fler exemplar man har av boken
desto fler sammanlagda utlån sker. Siffrorna är också relativt jämna på de olika biblioteken. Det
är inte så att man av utlåningssiffrorna kan utläsa att folksagor är populärare på något/några av
biblioteken. Tvärtom talar utlåningssiffrorna något emot den negativa trend man delgav mig på
bibliotek C. De titlar jag undersökte lånas ut jämförelsevis i lika hög utsträckning som på de
övriga tre biblioteken. Också inköp av flera exemplar av samma titel talar för att folksagan
varken är bortglömd eller ratad!
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6. Slutsatser

Utgångsläget från tidigare forskning kring folksagor är att sagans stil och uppbyggnad gör att
sagan är värdefull såväl terapeutiskt som för språkstimulans. Sagans beskrivningar är allmänna
vilket ger stor möjlighet till egna tolkningar. Symbolspråket i sagan är kongenialt med vår inre
verklighet och ger därmed själslig näring och stoff för konfliktbearbetning.
Sagan har terapeutisk funktion genom att den innehåller också livets svårigheter och därmed
godkänner och erkänner den att det är svårt ibland. Framförallt ger sagan tilltro till den egna
förmågan att bemästra motgångar och hopp för framtiden. Detta ger folksagan barnet på det
omedvetna planet. Sagan är också språkstimulerande. Barn får genom sagor ett förråd av inre
bilder. Sagoläsning/berättande sätter igång en språklig process. Språket i folksagan tilltalar
barnet. Och språket används på ett regelbundet sätt, episoder återkommer. Denna upprepning
nöter in ett ordförråd hos barnen. Folksagan ger också barnet en första litterär förståelse av hur en
berättelse är uppbyggd. Jag ger i min uppsats exempel på situationer där användandet av
folksagor varit till hjälp för särskilt utsatta barn.

Mina informanter vid de fyra undersökta biblioteken talar om sagans olika möjligheter. De menar
att sagan ger rika tillfällen till identifikation. Det allmänmänskliga i sagan är en av dess styrkor,
menar de vidare. Folksagorna ger barnen stor möjlighet att utveckla empati. Ett kulturarv
förmedlas genom sagorna. Att iaktta en viss försiktighet vid användandet av folksagor påtalade
en av informanterna, och vittnade därmed om kunskap i ämnet folksagans terapeutiska funktion.
Folksagans kreativa kraft omtalades, inte minst i det muntliga berättandet då fantasin sätts i
rörelse och barnen ser sina egna inre bilder. Folksagans språkstimulerande funktion omtalades
inte av informanterna. Kanske på grund av hemmablindhet.

Utgivningen av folksagor är enligt min bedömning förhållandevis liten. Dock inte oroväckande
liten, eftersom det under de två årgångar av Btj-häftena som jag studerade erbjöds 39 titlar där
folksagor ingick. Det får bedömas som en rimlig del av utgivningen. Dessa är dock av olika
kvalité. På ett av biblioteken ansåg man att det gavs ut många nya sagosamlingar, på två att det
inte gjorde det och på det fjärde framkom inget tydligt svar. Flertalet av de folksagor som ges ut
är översättningar. Flertalet är också samlingsvolymer.

Att använda folksagor i de svenska folkbibliotekens barnverksamhet är tradition sedan lång tid
tillbaka. Samtliga informanter hade också egen erfarenhet av verksamhet där folksagor ingått. En
av bibliotekarierna sa att alla barnbibliotekarier kommer förr eller senare i kontakt med folksagor
i sin yrkesverksamhet. Vid tre av de fyra biblioteken fanns idag sagostundsverksamhet. Folksagor
används vid sagostunderna. Det finns folksagor som passar också för de yngre förskolebarnen.
Det finns också folksagor som passar, och erfarenhet av att användandet av dem, för 11-12-
åringar. Ett problem kvarstår då de traditionella sagostunderna riktar sig till förskolebarn och den
egentliga sagoåldern är några år senare, i fem-tio-årsåldern. Att använda  folksagor vid bokprat är
inte vanligt vid de fyra biblioteken. Det beror framförallt på att det är lärare som önskar vilken
typ av böcker som ska presenteras. Vid ett av biblioteken används folksagor vid bokprat.
Folksagorna berättas snarare än läses högt vid samtliga fyra undersökta bibliotek.

Inköp sker efter sambindningshäftena. Beståndet består av både gammalt och nytt. Placeringen
skiljer sig åt i fyra olika varianter. Gallras gör sagosamlingar mycket restriktivt.
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Illustrationer har betydelse för efterfrågan. Vanlig är efterfrågan på folksagor från invandrarbarns
hemländer. Lärarstuderande efterfrågar folksagor vilket kan tolkas positivt och med förhoppning
om folksagors framtida användande i skolvärlden. Ett av biblioteken säger att intresset för
folksagor har minskat, tre att det är stabilt. Utlåningssiffrorna visar att utlån sker.

Syftet med min uppsats var att undersöka vilken betydelse folksagor anses ha för barn och i
vilken utsträckning barn idag får del av folksagor genom bibliotekens verksamhet. Problemet
formulerades i en önskan att undersöka hur aktuella folksagor är i de undersökta bibliotekens
barninriktade verksamhet samt i dagens bokutgivning. Således, jag ser att det finns en
medvetenhet hos samtliga bibliotekarierna om genren folksaga och dess förtjänster. Folksagor är
aktuella i den barninriktade biblioteksverksamheten vid de bibliotek jag har undersökt. Det visar
sig i att man på tre av fyra bibliotek har arrangerat särskilda sagomiljöer och att man fantasifullt
använder folksagor i verksamheten för barn i olika åldrar. Vid ett av de fyra biblioteken kan
folksagor inte sägas vara aktuella.

Jag vill avsluta genom att återvända till Lundgren och Norrby. I sina studier och utarbetande och
genomförande av metod med riktad sagoläsning har de sett verksamma och goda resultat. Det
som verkar, säger de, är ett komplext samspel mellan sagornas innehåll, relationen och
kommunikationen mellan barn och, i deras fall terapeut. De ställer sig frågan hur kan dessa rön
komma fler barn till godo och inom vilka organisatoriska ramar kan metoden användas? De
svarar tydligt att tänkta användare bör vara utbildade terapeuter, men de öppnar också upp sitt
svar. Anledningen till den öppningen är att endast ett begränsat antal av de barn som skulle
behöva metoden kommer i kontakt med terapeut. Ett vidareutvecklande av metoden skulle kunna
bredda användandet. Att se och förstå är ett grundbegrepp i metoden och det är också ett av barns
grundläggande behov, och bör genomsyra all yrkesverksamhet med barn men är idag ett av de
mest försummade. Lundgren och Norrby nämner att sagor används i kombination med skapande
på förskolor, skolor och fritidshem idag. De ser vidare att en intressant utveckling skulle kunna
vara ett samarbete mellan pedagoger, psykolog och kanske barnbibliotekarie. Detta skulle kunna
stärka förståelsen för barns tankar och känslor, och samtidigt ge ökad förståelse om vad sagor kan
förmedla (Lundgren, 1999, s, 286ff). Själv ser jag en sådan utveckling som intressant och
realistisk. Värdefull kunskap är befintlig inom olika områden, som folkloristik, pedagogik,
psykologi och biblioteksvetenskap, det är samordning som behövs och att man blir uppmärksam
på andra discipliners insikter. Inom vår egen gren, biblioteksvetenskap, anser jag att vi med
stolthet kan lyfta fram att såväl teoretiska som praktiska aspekter av sagor och sagoberättande en
gång var en del av utbildningen till bibliotekarie. Det är en grund att bygga på.
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7. Sammanfattning

Syftet med min uppsats var att undersöka vilken betydelse folksagor ansågs ha för barn och i
vilken utsträckning barn idag får del av folksagor genom bibliotekens verksamhet. Det innebar att
jag var intresserad av vilken inställning bibliotekarier har till folksagor, hur utbudet ser ut på
biblioteken och i utgivningen och hur bibliotekarier upplever att folksagor efterfrågas.

Problemformuleringen blev således:

Hur aktuella är folksagor i de undersökta bibliotekens barninriktade verksamhet och
utlåning, samt hur aktuella är folksagor i dagens bokutgivning?

De metoder jag använder för uppsatsens undersökningar är intervjuer, statistik och källstudier.

I teoriavsnittet beskriver jag folksagans sammanhang i folkdiktningen. Folksagorna kommer ur
den muntliga berättartraditionen. Sagorna berättar om människor och deras livsöden. Tids- och
rumsförankringen är lös och de för sagorna typiska inlednings- och avslutningsformlerna visar
klart att det rör sig om fiktion. Tiden är inte viktig i sagan. Ett exempel på det är sagan om
Törnrosa, efter hundra års sömn var hon fortfarande vacker och levnadsglad. Sagan står över
tiden. Sagan berättas nästan bara i underhållningssyfte, för sin egen skull
Undersagorna är den mest kända formen av folksaga. Som namnet säger sker underverk i de här
sagorna, på ett positivt och lekfullt sätt. Här finns övernaturliga väsen, både goda och onda,
prinsar och prinsessor, troll och drakar. Ofta ska sagans huvudperson eller hjälte/hjältinna lösa ett
problem, kämpa mot det onda och till sin hjälp får han sagovärldens magiska föremål och goda
väsen. Sagan har ett gott slut.

Folksagor är i sig jagstärkande. I kapitlet om sagans terapeutiska funktion beskrivs hur sagorna
hjälper barnen att förstå sig själva på ett kravlöst sätt och hur deras personlighetsutveckling då
stärks. Fantasin får stimulans, ett förråd av inre bilder byggs upp. Sagorna berikar barnens inre
liv. Det finns en vila i folksagorna, en kravlöshet som ger hopp och framtidstro. Sagorna ger ökad
självkännedom. Sagoläsningstillfället blir en stilla stund som ger harmoni och trygghet.
Relationen mellan vuxen och barn stärks och tilliten ökar. Den accepterande attityden som finns i
folksagorna blir rådande och barnet känner sig accepterat och tillfreds. Detta sammanlagt blir en
bas för lärande.

Sagoläsning är språkstimulerande och sätter igång en språklig process. Genom sagoläsningen får
barnen möjlighet att utveckla sitt språk. Den språkliga medvetenheten stimuleras. Folksagorna
har ett rikt poetiskt språk som tilltalar barnen. Språket i sagorna används ofta på ett regelbundet
sätt, formuleringar återkommer och i ock med det nöts ordförråd in automatiskt hos barnen.

Traditionen att ge barn sagor genom bibliotekens verksamhet går i Sverige tillbaka till Valfrid
Palmgren och hennes arbete vid, det på eget initiativ år 1911 öppnade, Stockholms barn- och
ungdomsbibliotek.

Uppsatsens empiriavsnitt betår av tre undersökningar. Den första rör intervjuer med sju
bibliotekarier/barnkultursekreterare på fyra bibliotek. Den andra undersökningen är en
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statistikuppgift över utlån av folksagor på de fyra biblioteken. Det rör sig om ett mindre urval
delvis slumpmässigt utvalda titlar och antalet utlån sedan inköpstillfället. Den tredje delen
redogör för utgivningen av folksagor och visar de titlar av folksagor som erbjudits i
sambindningshäftena åren 1999 och 2000.

De slutsatser jag drog av undersökningarna var att utgivningen av folksagor, enligt min
bedömning, var förhållandevis liten. Dock inte oroväckande liten.
Samtliga informanter hade egen erfarenhet av verksamhet där folksagor ingått. En av
bibliotekarierna sa att alla barnbibliotekarier kommer förr eller senare i kontakt med folksagor i
sin yrkesverksamhet. Vid tre av de fyra biblioteken fanns idag sagostundsverksamhet. Folksagor
används vid sagostunderna. Jag såg att det fanns en medvetenhet hos samtliga bibliotekarierna
om genren folksagan och dess förtjänster. Folksagor var aktuella i den barninriktade
biblioteksverksamheten vid de bibliotek jag undersökte. Det visade sig i att man på tre av fyra
bibliotek hade arrangerat särskilda sagomiljöer och att man fantasifullt använde folksagor i
verksamheten för barn i olika åldrar. Vid ett av de fyra biblioteken kan folksagor inte sägas vara
aktuella.
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Källförteckning

Otryckta källor

Fyra intervjuer.
Intervju A: Två barnbibliotekarier – Annette och Annelie
Intervju B: En barnbibliotekarie och en barnkultursekreterare- Björn och Bodil
Intervju C: Två barnbibliotekarier- Cecilia och Caroline
Intervju D: En barnbibliotekarie - Dolly

Tryckta källor

Arvidsson, Alf, Folklorens former. – Lund : Studentlitteratur, 1999

Bahlenberg, Majken, Guldvingar och gråskägg : lärande och läkande i saga och bild. – Täby :
Sama, 1996

Bettelheim, Bruno, Sagans förtrollade värld: folksagornas innebörd och betydelse. – Stockholm :
Norstedt, 1989. Origs:s titel: The uses of enchantment: the meaning and importance of fairy tales

Bjurwill, Christer, A, B, C och D – vägledning för  studenter som skriver akademiska uppsatser.
– Lund : Studentlitteratur, 2001

BrostrØm, Torben, Folksagan och den moderna litteraturen : eller vad författaren gör. – Göteborg
: Daidalos, 1992. Orig:s titel: Folkeeventyrets moderne genbrug eller Hvad forfatteren gØr.

Brudal, Paul Jan, Sagan och det omedvetna språket : psykologi och symbolbilder i folksagorna. –
Stockholm : Norstedt, 1986. Orig:s titel: Det ubevisste språket.

Borén, Gunilla, Skriva sagor // Sagor och symboler. – Stockholm : UR, 1992. – s. 62-79

Edström, Vivi, Barnbokens form : en studie i konsten att berätta = Form in childrens books. –
Stockholm : Stegeland, 1980

Estés, Clarissa Pinkola, Kvinnor som slår följe med vargarna : myter och sagor om vildkvinnans
arketyp. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1994. Orig:s titel: Women who run with the
wolves.

Eriksson, Gunnel, Sagor och sägner. – Stockholm : LT, 1985

Eriksson, Anna Birgitta, Sagor // Barnspåret : idébok för bibliotek – Lund : Bibliotekstjänst,
1994. – s.105-109

Franz, Marie-Louise von, Sagotolkning : en introduktion. – Malmö : Gedin, 1987. Orig:s titel:
Psychologische märcheninterpretation.
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Fromm, Erich, Det glömda språket : en första vägledning i konsten att förstå drömmar, sagor och
myter. –  5. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 1989. Orig:s titel: The forgotten language.

Furuland, Lars, Ord och bilder för barn : historik, texturval, kommentarer  av Lars Furuland… –
2. uppl. – Stockholm : Rabén och Sjögren, 1981

Furuland, Lars, Utblick över barn och ungdomslitteraturen : debatt och analys. – Stockholm :
Rabén och Sjögren, 1986

Granberg, Ann, Småbarns sagostund : kultur, språk och lek. – Malmö: Liber, 1996

Hallberg, Kristin, Litteraturläsning : barnboken i undervisningen. – Stockholm : Ekelund, 1993

Holbek, Bengt & Swahn, Jan-Öjvind, Inledning // Sagorna finns överallt : perspektiv på
folksagan i samhället.  – Stockholm : Carlsson, 1995. – s. 11-25

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik : om kvalitativa och
kvantitativa metoder. – 2. uppl. – Lund : Studentlitteratur, 1997. Orig:s titel: Metodevalg og
metodebruk.

Högberg, Åke, Symboler, sagor, metaforer och deras användning i terapi. – Stockholm :
Wahlström & Widstrand, 1984

Klintberg, Bengt af, Den muntliga berättartraditionen och den litterära sagan // Folksagor och
barnlitteratur 1. – Stockholm : Biskops-Arnö, 1982. – s.

Lindhagen, Marie, En säck full med sagor : ett jagstärkande sagoprojekt att användas i
lässtimulerande syfte.  – Stockholm : Ekelund, 1993

Lindö, Rigmor, Sagoskolan. – Malmö : Liber, 1986

Lundqvist, Ulla, Barnlitteraturen // Begrundande läsning. – Stockholm : Utbildningsförlaget,
1987. – 89-110

Lüthi, Max, Det var en gång : om folksagans väsen. – Stockholm : Gedin, 1994. Orig:s titel: Es
war einmal.

Lundgren, Michael, Sagans läkande kraft : sagoläsning som krisbearbetning för barn . –
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1988

Lundgren, Michael & Lisa Borgström Norrby, Sagor för kropp och själ. – Göteborg :
Psykologiska institutionen, 1999

MØhl, Bo & May Schack, När barn läser : litteraturupplevelse och fantasi. – Stockholm :
Gidlund, 1981. Orig:s titel: Når bØrn laeser.
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Passa upp, passa, passa vidare…? : handbok för bibliotek, red. Lena Skoglund. – Stockholm :
Statens kulturråd, 1982

Patel, Runa & Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och
rapportera en undersökning. – 2. uppl. – Lund : Studentlitteratur, 1994

Sehnsdorf, Henning, Folksagan i klassrummet // Sagorna finns överallt : perspektiv på folksagan i
samhället – Stockholm : Carlsson, 1995. – s. 203-218

Swahn, Jan-Öjvind, Hur gamla är våra folksagor // Sagorna finns överallt : perspektiv på
folksagan i samhället – Stockholm : Carlsson, 1995. – s. 27-48

Söderblom, Harriette, Från tusen och en natt till Astrid Lindgren // Börja berätta : sagoberättande
och sagotips i efterfrågade ämnen, Lund : Bibliotekstjänst, 1991 (och 1997, 2 rev. uppl.). – s. 11-
40

Söderblom, Harriette, Ska vi gå till bibblan? : Stockholms stadsbiblioteks barnavdelningar under
50 år : en tillbakablick byggd på egna och andras minnen samt på material i Stockholms
stadsbiblioteks arkiv.  – Stockholm : Stockholms stad, 2002

Söderblom, Harriette, Story-telling, An audio-visual aid? Storytelling at the public library of
Stockholm yesterday and today // Scandinavian Public Library Quaterly, 1986, vol 19, no 2, s.
69-71

Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer. – 2. uppl. – Lund : Studentlitteratur, 1997

Ärnström, Ulf, Berättarboken : en bok om att berätta med egna ord. –  2., utök. uppl. – Stockholm
: Kulturkemi, 1995
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Bilaga 1 Utlån av folksagor

Barnens svenska folksagor utgivna av Mary Ørvig ; med illustrationer av Einar Norelius och
Bertil Bull Hedlund . 1983 Stockholm : Gidl . Hcf(s).

Bibliotek A har fem exemplar av titeln. Antal utlån är 53+20+18+28+17.
Bibliotek B har ett exemplar av titeln. Antal utlån är 14.
Bibliotek C har fem exemplar av titeln, varav en är placerad i magasin. Antal utlån är
21+30+31+35.
Bibliotek D har tre exemplar. Antal utlån är 33+22+31.

Den olivgröna sagoboken : <sagor från hela världen> / samlad av Andrew Lang ; illustrerad av
H. J. Ford ; översättning av Jadwiga P. Westrup .
1986 Stockholm : AWG. Hcf(s) .

Bibliotek A har två exemplar av boken. Antal utlån är 21+21.
Bibliotek B har ett exemplar av boken. Antal utlån är 13.
Bibliotek C har två exemplar av boken. Antal utlån är 14+12.
Bibliotek D har ett exemplar av boken. Antal utlån är 32.

Sju sagor / av bröderna Grimm ; med bilder av Anastasia Archipowa ; översatta från tyskan av
Britt G. Hallqvist och Ingegärd Martinell.
 1991 Stockholm : Bergh. Hcf .

Bibliotek A har ett exemplar av boken. Antal utlån är 35.
Bibliotek B har två exemplar av boken. Antal utlån är 58.
Bibliotek C har två exemplar av boken. Antal utlån är 42+36.
Bibliotek D har tre exemplar av boken. Antal utlån är 37+52+23.

Andra sagoboken : folksagor / valda och berättade av Gunilla Borén ; tecknare: Jens Ahlbom.
1992 Stockholm : R&S. Hcf(s).

Bibliotek A har ett exemplar av boken. Antal utlån är 48.
Bibliotek B har ett exemplar av boken. Antal utlån är 46.
Bibliotek C har fyra exemplar av boken. Antal utlån är 17+23+24+24.
Bibliotek D har tre exemplar av boken. Antal utlån är 11+33+34.

Nordiska folksagor / i urval av Vibeke Stybe ; bild: Ib Spang Olsen. 1992 Stockholm : C/if.
Hcf(s).

Bibliotek A – uppgift saknas
Bibliotek B har ett exemplar av boken. Antal utlån är 23.
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Bibliotek C har ett exemplar av boken. Antal utlån är 35.
Bibliotek D har två exemplar av boken. Antal utlån är 25+18.

Musseljungfrun och andra sagor från invandrarbarnens länder : ny samling : Afrika, Asien /
urval av Mary Ørvig och Margit Blanc. 1993 Stockholm : R&S. Hcg(s) .

Bibliotek A har ej boken.
Bibliotek B har ett exemplar av boken. Antal utlån är 22.
Bibliotek C har tre exemplar av boken. Antal utlån är 9+11+13.
Bibliotek D har två exemplar av boken. Antal utlån är 11+15.

Sagans brunn : nordiska sagor / återberättade av Elsa Olenius. 1980 Stockholm : R&S. Hcf(s).

Bibliotek A har tre exemplar av boken. Antal utlån är 39+39+36.
Bibliotek B har fyra exemplar av boken. Antal utlån är 39.
Bibliotek C har fem exemplar av boken. Antal utlån är 26+13+25+21+18. Den sista siffran avser
exemplar placerad i magasin.
Bibliotek D har fem exemplar av boken. Antal utlån är 26+10+29+22+8.
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Bilaga 2: Erbjudna titlar av folksagor i Btj-häftena år 1999
och 2000.

Kommentarerna är mina egna formuleringar skrivna med lektörernas omdömen som grund.

Erbjudna titlar av folksagor år 1999

Ardagh, Philip.
Gudamordet. Myter och sägner från det gamla Egypten. Hjulet. Ill. av Danuta mayer. Övers.f r.
Eng. av Ingmar Johansson. Orig: s titel: Ancient Egyptian myths och legends. 48 s. Stort format.
11 år och uppåt. Hcg
Två fristående hjältesagor ingår i denna berättelsesamling, livfullt berättade.

Aronsson, Siv.
De fem knallarna. Fritt efter Ottilia Adelborg. Teckningar av Marie Söderman. Helgas (Räv-
serien.) 40 s. 7 år och uppåt. Hcg
Boken innehåller tre gamla historier ur folkloren och ingår i Hegas lättlästa serie. Enligt
lektörerna lyckas Aronsson återberätta sagorna på ett enkelt och lättillgängligt sätt och ändå
behålla folksagans must. Layouten är luftig och lockar till läsning. Sagorna är humoristiska och
illustrationerna harmonierar med texten.

Berätta en saga. Sagoboken för de minsta. Sammanställd av Harriet Alfons och Margot
Henriksson. Bergh. 140s. Ill. Stort format. 3 år och uppåt. Hcf(s)
Sagosamling av hög kvalité. Innehåller bl.a. korta upprepningssagor och djursagor, som
Bockarna Bruse, Guldlock, Rödluvan och Den tappre lille skräddaren, lämpliga för små barn.

Bland tomtar och troll. 1998. Red. Av Dan Höjer. Semic. Ill. 8 år och uppåt. Hcf
Antologi där folksagor ingår. Förhållandevis korta sagor med fräscha illustrationer.

Borén, Gunilla.
Trollets hjärta. Illustrationer av Tord Nygren. En bok för alla. 60 s. 5 år och uppåt. Hcf
Lektören säger om denna folksaga, återberättad för nybörjarläsaren, att den har ett enkelt,
melodiskt och dialogrikt språk. Sagokompositionen är tydlig och klassisk. Innehållet är
spännande, språket njutbart och bilderna fångar sagostämningen fint.

Det var en gång… Klassiska sagor. Återberättade av Malin Stehn. Illustrationer av Sara Bååth.
Balint. Richter. 45 s. Stort format. 5 år och uppåt. Hcf(s)
Boken innehåller bl.a. De tre bockarna Bruse, Prinsessan som ingen kunde prata omkull och
Grodprinsen. Kommentaren av lektören säger att många av våra klassiska folksagor kommer förr
eller senare ut i förkortade och förenklade upplagor, ibland med bibehållen charm men oftast
mister folksagan tyvärr helt sin karaktär. Här är ytterligare ett exempel på det sistnämnd. Den
must och märg som är folksagans signum saknas i samtliga.

Disneys  Mulan. Richter. Övers. fr. eng. av Anna Ling Meijer. Orig:s titel: Mulan. 95 s. Ill. Stort
format. 5 år och uppåt. Hcf
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Gammal kinesisk folksaga ligger till grund. Återger filmen med samma namn. Boken får en
tveksam kritik med omdömen som stereotypt tecknade bilder och färglöst språk.

Grimm, Jacob.
Den stora sagoboken. Snövit; Vargen och de sju killingarna; Stadsmusikanterna i Bremen;
Mästerkatten i stövlar; Tummeliten. Opal. Övers. fr. ty. Av Hellen L. Lilja och Lotta harding.
Illustrationer av Svend Otto S. 132 sidor. Stort format. 3 år och uppåt. Hcf
Välkända folksagor tidsenligt översatta och förenklade. En av lektörerna nämner att något av
sagostämningen därför försvinner, men i stort anses sagorna äga en koncentration som gör dem
sköna att läsa. Svend Otto S bilder omnämns stämningsförhöjande.

Grimm, Jacob.
Den tappre skräddaren. Text: Bröderna Grimm. Bild: Olga Dugina och Andrej Dugin. Eldmor.
Övers. fr. ty. Av Anna-Lena Wästberg. Orig:s titel: Das tapfere Schneiderlein. 25 s. Stort format.
5 år och uppåt. Hcf
Enkel, något tam text och illustrationer i surrealistisk stil.

Grimm, Jacob.
Grimms stora sagobok. Text: Jacob Grimm. Bild: Svend Otto S. Opal. Ill. Övers. fr. ty. Av Helen
L. Lilja. 130 s. Ill. Stort format. 5 år och uppåt. Hcf
Rikt illustrerad sagosamling där bilderna är kongeniala med berättelserna. I bilderna finns plats
för allt, säger lektören, och nämner realism, naturlyrik, romantik, skräck och humor. Sagorna är
väl översatta och formulerade och ligger nära originaltexterna.

Görgü, Bilal.
Gumman och räven. Kurdisk folksaga. Återberättad av Bilal Görgü. Illustrationer av Ulf
Lövgren. Apec. 28 s. Tvärformat. 3 år och uppåt. Hcf.
Sagan får god kritik av de båda lektörerna. Den är uppbyggd på folksagans traditionella sätt, med
agerandet som det centrala. Huvudpersonen är en räv som stjäl yoghurt från en gammal gumma.
Så beter man sig inte emot en äldre kurdisk kvinna! Det får räven erfara när hon hugger av
honom svansen.

Hermansen, Knud.
Två tjuvar och en skinka. Efter en gammal saga. Illustrationer av Eiler Krag. Hegas. (Räv-serien).
Övers. fr da. Av Siv Aronsson. Orig: s titel: To tyve og en skinke. 47 s. 10 år och uppåt. Hcg
Sagan är en lättläst version. Genom att det är en spännande berättelse, har gott om rymd i texten
och innehåller många bilder borde den fungera väl för lässvaga barn.

Hundra år av sagor. Av Selma Lagerlöf, Anna Maria Roos, Elsa Beskow m.fl. Klassikerförl.
224 s. 5 år och uppåt. Hcf(s)
Antologi utgiven för att fira hundraårsjubileet av Barnbiblioteket Sagas första sagobok.
Innehåller folksagor och konstsagor med varsamt moderniserat språk.

Klassiska sagor. 1. Bearbetning av Ulla Ginsburg och Ninni Reinebo. Illustrationer av lars
Rudebjer. Gleerup. 92 s. 6 år och uppåt. Hcf(s)
Sagosamlingen, med både konstsagor och folksaga, är ett försök till lättläst version. Enligt
lektörerna klarar folksagan i samlingen bäst den stympade bearbetningen. Detta eftersom den
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bygger på upprepningar och inte lika mycket  berättande som de andra sagorna. Språket i sagorna
är lätt och ledigt, layouten genomtänkt. Illustrationerna är lama.

Klintberg, Bengt af.
Skogsmusen och husmusen och andra gamla djursagor. Illustrationer av Ewa Östergren. En bok
för alla. 63 s. 4 år och uppåt. Hcf
Innehåller olika djursagor samlade i tema, med vardagligt och lättläst språk.

Min skattkammare. 2. Det var en gång. Red av Marianne Baumgarten-Lindberg m.fl. NoK. 143 s.
Ill. Reg. 3 år och uppåt. Hcf
Sago- och berättelsesamling där ett antal folksagor ingår. Illustrationerna lyfts fram på ett särskilt
sätt och är utformade för att tolka varje saga.

Sagor och fabler som berättas i Eritrea. Illustrationer av Kristina Schollin-Borg. African
Triangle. Övers. fr tigr. Av Eyob Tecle. 65 s. Tvärformat. 7 år och uppåt. Hcf(s)
Översättaren vill med boken ge utvandrade eritreanska barn del av den kultur de kommer ifrån,
samt förmedla den eritreanska kulturen till svenska läsare. Det rör sig om korta folksagor, några
specifikt afrikanska men andra som vi återfinner varianter av i vår egen kultur.

San Souci Robert.
Spännande spökhistorier. Illustrationer av Katherine Coville och Jacqueline Rogers. Richter.
Övers. fr. eng. av Malin Nordqvist. Orig:s tiel: More short & shivery. 159 s. 10 år och uppåt. Hcg
Berättelserna betecknas som Folk tales och Fairy tales och är hämtade, ibland även bearbetade,
från andra skrifter.

Sonko, Kebba Landing.
Sagoberättarens barn. Illustrationer av Anna Westman. Studiefrämjandet i Stockholm. 80 sidor.
Stort format. Hcf
Sagosamling med sagor från Gambia. Sympatisk, säregen samling säger lektören. Språket får
skiftande kritik som kort och rytmiskt, pratigt och konstlöst.

Wildsmith, Brian.
Stadsmusikanterna i Bremen. Text och bild: Brian Wildsmith. Sjöstrand. 32 sidor. Stort format. 3
år och uppåt. Hcf
Här en klassisk folksaga som lyfts i denna bilderboksversion. Bilderna beskrivs som
färgsprakande och fulla av detaljer.

Erbjudna titlar av folksagor år 2000

Bland tomtar och troll. 1999. Semic. 112 s. Ill. 5 år och uppåt. Hcf(p).
Innehåller en folksaga bland andra nyare och äldre berättelser.

Doherty, Berlie.
Klassiska sagor. Illustrationer av Jane Ray. Sjöstrand. Övers. fr. eng. av Bo Ivander. Orig:s titel.
Fairy tales. 225 s. Stort format. 4 år och uppåt. Hcf.
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Sagosamlingen, som består både av folk- och konstsagor har fått god recension. Det gäller
särskilt illustrationerna om vilka det sägs vila en orientalisk sagostämning. Språket har poetisk
ton, dock något för vardagligt.

Foreman, Michael.
Rockeliku! Text och bild: Michael foreman. Sjöstrand. Övrs. Fr. eng. av Ulrika Berg. Orig:s titel:
Rock-a-doodle-do! 32 s. Stort format. 5 år och uppåt. Hcf.
En modernisering av folksagan Stadsmusikanterna i Bremen. Miljön blir västerfilmsliknande.
Versionen bedöms som en riktigt kul variant av en gammal klassiker.

Grimm, Jacob.
Sagor av bröderna Grimm. Återberättad av Nicola Baxter. Illustrationer av Cathie Shuttleworth.
BW. 96 s. Stort format. 3 år och uppåt. Hcf
Boken innehåller tolv starkt förkortade sagor som kommer i skymundan av alltför grälla och
överarbetade bilderna.

Den gröna barnkammarboken. I urval och sammansättning av Sara Nyström och Birgitta Westin.
Bonnier Carlsen. 168 s. Ill. 2 år och uppåt. Hcf(s).
Innehåller barnlitteratur av både skriftlig och ursprungligen muntlig form.

Israelsson, Christina
Askungen. Ett spel om mobbning. Musikteater för barn. Text och musik: Christina Israelsson.
Illustrationer av Emily Willman. BK Sesam KB. 98 s. Stort format. 9 år och uppåt. Hcg.02
Den välkända sagan om Askungen har här omarbetats till en musikal om mobbning. Den
ursprungliga sagans alla personer och detaljer finns med, men en nutida prägel är satt på dialog
och sångtexter.

Klassiska sagor . 2. Bearbetning av Ulla Ginsburg och Ninni Reinebo. Ill. av Lars Rudebjer.
Gleerup. 93 s. 6 år och uppåt.
Boken är en lästräningsbok och avsedd för nybörjarläsare. Texten är mycket förkortad, men
sagornas väsentliga moment finns kvar. Dock saknas sagans magi. Som lästräningsbok fyller den
sitt syfte då handlingen är välkänd och illustrationerna talrika.

Klassiska sagor. 4. Bearbetning av Ulla Ginsburg och Ninni Reinebo. Illustrationer av lars
Rudebjer. Gleerup. 93 s. 3 år och uppåt. Hcf(s).
Samlingsvolym av nedanstående titel.

Klassiska sagor. 13-16. Dummerjöns; Pojken som gick till nordanvinden; Sagan om pannkakan;
Grodprinsen. Bearbetning av Ninni Reinebo och Ulla Ginsburg. Illustrationer av Lars Rudebjer.
Gleerup. 23 s. 3 år och uppåt. Hcf.
Lästräningsböcker. Välgjorda nedbantningar av klassiska folksagor som fungerar bra för sitt
syfte.

Kvällsberättelser från Somalia. Insamlade och uppteckande av Ahmed M Mahdi. Kaah books.
Övers. fr. som. Av Margareta Nylund. Orig:s titel. Tixana-ha sheekooyinka caweyska carruurta.
76 s. Ill. 5 år och uppåt. Hcf(s).
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Berättelserna kommer ur den somaliska nomadkulturens muntliga berättartradition och har
förmedlats från släktled till släktled. Syftet med boken är att ge somaliska barn del av sitt
hemlands kultur. Berättelserna är av fabelkaraktär, fyllda av livsvisdom.

Nordlinder, Lars.
Det var en gång…men hur? Ill. av Ivanka Lapardova m.fl. UR. 108 s. 7 år och uppåt. Hcg.
Moderniserade folk- och konstsagor. Här förekommer både motorcyklar, mountainbikes och
rocksångerskor. En av lektörerna anser inte att sagorna fått någon ny dimension av
nutidsobjekten.

Den röda barnkammarboken. I urval av Annika Lundeberg. Bonnier Carlsen. 152 s. Ill. 4 år och
uppåt. Hcf(s).
Boken innehåller mestadels folksagor. Sagorna är inte tillrättalagda och därmed är språket inte
helt lätt men uttrycksfullt. Då sagorna ofta är otäcka sägs de inte passa de yngsta barnen.
Sagosamlingen har fått mycket god kritik.

Spang Olsen, Ib..
När jag gjorde tjänst hos bergagubben. Text och bild: Ib Spang Olsen. Bonnier Carlsen. Övers.
fr. da. Av Susan Juhlin. Orig:s titel: Min tjeneste hos bjergmannen. 36 s. Stort format. 5 år och
uppåt. Hcf
Bilderbok som innehåller en gammal dansk folksaga. Här finns sagans kännetecken med
upprepningar, magiska tal och ett lyckligt slut. Lättsamt och modernt språk, och bilder som
harmonierar med texten.

Persson Malm, Maivor.
Guldlock och de tre björnarna. Text och bild: Maivor Persson Malm. Eriksson & Lindgren. 28 s.
3 år och uppåt. Hcf
En modern variant av den klassiska sagan. Särskilt bilderna innehåller moderna ting som
mobiltelefon och varuhus. Bearbetningen  bedöms som uppfriskande och humoristisk. Dock
behöver man känna till den ursprungliga sagan för att uppskatta de nya greppen.

Samlade sagor ur Disneys värld. 75 underbara klassiker. Richter. Övers. fr. eng. av Reine
Mårtensson. Orig:s titel: Family story collection. 303 s. Ill. 4 år och uppåt. Hcf(s)
Antologin, som har fått mycket dålig kritik, består av utdrag ur sagor som plockats ihop med
kända figurer ur Disneys värld.

Van Gool’s Guldlock och de tre björnarna. Fritt efter Robert Southey. Svensk text av John-
Henri Holmberg. Ill. av Van Gool. Asschenfeldt (De bästa sagorna) 60 s. Stort frmat. 4 år och
uppåt. Hcf
Både text och bild har fått dålig kritik. Versionen är både utbroderad och urvattnad. Bearbetaren
vågar inte lita på sagans egen kraft, säger lektören utan lägger till förklaringar som är främmande
för folksagan.

Van Gool’s Rödluvan och vargen. Fritt efter sagan av Charles Perrault. Svensk text: John-Henri
Holmberg. Bild: Van Gool. Asschenfeldt (De bästa sagorna). 60 s. Stort format. 5 år och uppåt.
Hcf
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Moderniseringen av sagan har gjort att det traditionella sagospråket med sin atmosfär har gått
förlorat. Boken är umbärlig.

Van Gool’s Snövit och de sju dvärgarna. Svensk text : John-Henri Holmberg. Bild: Van Gool.
Asschenfeldt. (De bästa sagorna) 60 s. Stort format. 3 år och uppåt. Hcf
Opersonlig version av Snövit.

Älskade sagor av bröderna Grimm och H.C Andersen. Illustrationer av Ruth Koser-Michaëls.
Klassikerförl. Övers. fr. ty och da. Av Jakob Gunnarsson. 426 s. 6 år och uppåt. Hcf(s).
Språket är moderniserat men sagokaraktären finns kvar. Intressant är lektörens påpekande och
ifrågasättande varför folksagor och bröderna Grimm och konstsagor av H.C. Andersen ofta
placeras tillsammans i sagoböcker. De är av helt olika karaktär, säger lektören.
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Bilaga 3 : Intervjumanual

1. Kan du beskriva den samling av folksagor för barn som finns på det
bibliotek du arbetar?
a. äldre utgåvor, nyare utgåvor?
b. förnyas samlingen?
c. hur visas samlingen, skyltning?
d. hur placeras folksagor? Bland andra böcker, särskild sagohylla?

2. Hur bevakas genren, inköp, gallring etc? Ingår folksagor som en del
av barnlitteratur, eller hur fungerar det?

3. Hur uppfattar du folksagors ställning i förhållande till annan
barnlitteratur inom biblioteksvärlden?
Har du märkt någon förändring?

4. Hur uppfattar du att det ligger till med utlåningen av folksagor?
a. efterfrågas folksagor?
b. efterfrågas några speciella sagor, sagor med olika teman?
c. särskilda översättningar, upptecknare?
d. sagor från olika länder?

5. Är folksagor populära?
a. Har intresset ökat? Minskat?
b. Vilka efterfrågar folksagor, barn, vuxna, föräldrar, lärare?

6. Används folksagor i biblioteksverksamheten?
a. t.ex. sagostunder,
b. bokprat för barn
c. bokprat för vuxna
d. utställningar
e. berättar/läsecirklar
f. annan verksamhet

7. Vad tycker du om de bearbetningar av folksagor som ges ut?

8. Vad tror du folksagor kan ge?

9. Föredrar du högläsning eller fritt berättande? För- och nackdelar?

10. Utlåningsstatistik.
Vilket antal gånger har följande sagosamlingar varit utlånade på ditt
bibliotek sedan inköpstillfället?
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1.1     Titel utgivn.år inköpsår antal ex. utlån
a. Sagans brunn 1980
b. Barnens svenska folksagor 1983
c. Den olivgröna sagoboken 1986
d. Sju sagor 1991
e. Andra sagoboken 1992
f. Nordiska folksagor 1992
g. Musseljungfrun och… 1993


