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SAMMANFATTNING 
 
En dag frågade jag mig vad sagan kan betyda för barnets andliga utveckling. Andlighet är för 
mig förmåga att känna kärlek, att kunna ge utan egen vinning samt att se något utöver det 
synliga. Andlig utveckling och personlighetsutveckling hör ihop. Därför såg jag mig omkring 
i min hemstad Nyköping för att ta reda på vilka sagor barn i åldern tre till sex år kan ha glädje 
av för sin personlighetsutveckling. Barn har mindre kunskaper och erfarenheter än vuxna. De 
kan inte alltid uttrycka vad de känner. När orden inte räcker till för att uttrycka känslorna kan 
symboler vara till hjälp. De symbolerna kommer barnen i kontakt med via sagorna. Sagornas 
symboler kan också vara en förenande länk mellan länder och olika kulturer. Gamla folksagor 
har ett djupt och meningsfullt innehåll som förmedlat livsvisdom över de geografiska 
gränserna i generationer. Med hjälp av sagan kan barnet förstå och hantera sina känslor. 
Nyare sagor är anpassade till den tid barnet växer upp i. Både gamla och nya sagor kan ge 
barnet trygghet, framtidstro och glädje.  
 
Sagan kan ge svar på barns funderingar över livsfrågor. Barn behöver få känna att de kan 
själva och att de kan påverka sitt eget liv. Det är viktigt att inte skynda på barnets utveckling. 
Man ska svara på frågorna vartefter barnet självt ställer dem. En bra saga ska vara lite 
spännande, gärna rolig. Barnet ska kunna identifiera sig med handlingen. Det onda och det 
goda ska mötas och det goda ska segra. Sagan ska ge barnet upplevelser. Sagor får inte vara så 
otäcka att de ger mardrömmar. Barnet måste kunna förstå rädslan och bearbeta den.  
Varje sagofigur är väldigt endimensionell för att barnet ska förstå figurens handlingar och 
reaktioner och därmed sig självt. Barn måste få bekräftelse på att deras känslor är 
respekterade för att kunna förstå andras känslor. Denna bekräftelse får barnet delvis genom 
sagorna som också visar barnet hur en större klarhet över verkligheten kan växa fram ur 
fantasin. Barn gillar magi på grund av att de har ett animistiskt tänkande. De upplever 
världsordningen utifrån föräldrarna och vad som sker i hemmet. Sagor kan minska rädsla och 
fördomar. Fantasin gör att barnet har lätt för att leva sig in i andra människors känslor. Det 
barn som tror på sagans sanning vågar också tro på att en ny kamrat som barnet är osäkert på 
och därför lite skrämt av med tiden kan förvandlas till en god vän.  
 
Det bästa med sagor är att de kan användas för att uttrycka sig på olika sätt. Barn gillar sagor 
med lyckliga slut som de kan identifiera sig med och som innehåller vardagliga händelser, 
humor, spänning och magi. Genom att lyssna, samtala, måla, dramatisera och musicera sagan 
får barnet tillgång till hela sin personlighet och genom upplevelserna sagan ger sker också en 
andlig utveckling.  
 
 
 
 

AVTACKANDEN 
 
Tack till Barn och personal på Malmvillans förskola för fältstudier, samtal och intervjusvar 
samt till familjen från Centralamerika som hjälpte mig hitta i bibeln med mera.  
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1. INGÅNG 
 
 

1.1 Inledning 
Anledningen till att jag började fundera på vad sagorna kan betyda för barnens andliga 
utveckling var att jag läste några böcker om semantik. De böckerna läste jag därför att jag 
tyckte lärarens idé om att skriva vad språket betyder för religionen verkade intressant. Jag 
hade först svårt för att komma på något att skriva om. Det föreslagna ämnet ”Hur kan vi tala 
om Gud i framtidens mångkulturella Sverige” verkade passa mig bra eftersom jag alltid har 
varit intresserad av språk och av andra kulturer. Mitt intresse för uppsatsämnet svalnade dock 
på grund av att en del av litteraturen var skriven ur ett kristet perspektiv och jag insåg att jag 
själv inte kommit på hur jag ska tala med en del av mina kristna vänner. Jag har inte funnit de 
rätta orden för att de ska inse att jag och andra funnit inre harmoni utan någon religion. 
Däremot har jag insett att de som är trygga i sig själva och sin trosuppfattning brukar ha 
lättare för att förstå att det kan finnas olika vägar till samma mål. Detta gäller oavsett om de 
tror på en religion eller inte.  
 
Trots att jag inte kände mig mogen för uppgiften att skriva om hur vi kan tala med varandra 
om Gud i framtidens mångkulturella Sverige hade jag mycket stor glädje av de böcker jag 
läste om semantik. De ledde till att jag började fundera på hur viktigt det kan vara med språk. 
Jag funderade också på vad barns språkutveckling kan betyda för deras trygghet, värderingar 
och moral. Det var då jag kom att tänka på sagor. De innehåller mycket som barnen kan ha 
glädje av för att utveckla sin moral, pröva sina värderingar, lära sig språket och bearbeta sina 
känslor. Jag visste inte om någon hade skrivit om detta förut. När jag undersökte saken visade 
det sig att det fanns en hel del material om sagor. Det stärkte min uppfattning att sagorna 
faktiskt kan betyda något för barnets andliga utveckling.  
 
Med andlighet menar jag förmåga att känna kärlek och att kunna ge utan egen vinning samt 
att kunna se något utöver vad ögat ser. Den andliga utvecklingen hör ihop med utvecklingen 
inom andra områden. Därför kommer jag att tala om barns utveckling i denna uppsats. Det 
finns hyllmeter skrivet om barns utveckling. Montessori och Piaget är några av dem som har 
skrivit om barnets andliga eller själsliga utveckling. Det finns mycket skrivet om sagor. 
Modern litteratur om barn skriver om att barn behöver sagor för att de hjälper dem att 
utvecklas. Den enda jag har hittat som har skrivit en hel bok om sagans betydelse för barnets 
utveckling är barnpsykologen Bruno Bettelheim. 
 
”Sagans förtrollade värld: Folksagornas innebörd och betydelse” är Bruno Bettelheims mest 
kända verk. Den kom ut 1976. Bruno Bettelheim föddes i Österrike 1903. Han internerades i 
Dachaus och Buchenwalds koncentrationsläger 1938. Året därpå lyckades han ta sig till USA. 
Mellan 1944 och 1973 var han professor i psykologi och psykiatri vid University of Chicago. 
Han blev cirka 87 år gammal.1  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse sagan kan ha för barnets andliga 
utveckling. För att undersöka det behöver jag skapa en helhetsbild av barnets utveckling. 
Eftersom den andliga utvecklingen och personlighetsutvecklingen hör ihop är min 
huvudfråga: Vad kan sagan betyda för barnets personlighetsutveckling? Underordnade frågor 

                                                 
1 Bettelheim, Bruno 1979 Sagans förtrollade värld abstract samt Nationalencyklopedin 2  
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i denna uppsats är: Vad ska en bra saga innehålla?, Vilka sagor tycker barnen om? Syftet med 
de underordnade frågorna är att de ska vara till hjälp för den som vill berätta sagor för barnen.  
 

1.3 Metod 
Det kändes nödvändigt att välja en kvalitativ metod eftersom det knappast går att mäta eller 
väga andlighet eller barnens känslor och innehållet i deras tankar. Jag har valt den 
hermeneutiska metoden för att jag läste att den är en tolkningslära som ursprungligen var till 
för att tolka bibeltexter. Det borde göra den lämplig för att även tolka sagans texter, symboler 
och bilder. Speciellt när man som jag även skriver om förhållandet mellan religion och saga. 
För att få fram material om barns utveckling och sagor har jag använt mig av böcker, gjort 
fältstudier på en förskola och intervjuat förskolepersonal. 
 

1.4 Avgränsningen 
Denna uppsats innehåll kretsar runt normalt utvecklade barn i Nyköping i åldrarna tre till sex 
år som ännu inte har börjat skola eller sexårsverksamhet. Den geografiska avgränsningen är 
gjord av praktiska skäl. Eftersom jag bor i Nyköping är det enklast för mig att finna material 
och knyta kontakter i denna stad. Avgränsningen av åldrar är gjord av pedagogiska och 
samhällsskäl. Vid tre års ålder har barnet fått en jaguppfattning och ett språk. Barnet har 
börjat fundera över en del saker och kan uttrycka det också. Barn i åldern tre till sex år brukar 
tycka om sagor. Lek och fantasi är viktigt i de här åldrarna som ofta möts i olika verksamheter 
för barn. Följande rubriker om barns åldrar och utveckling handlar om det genomsnittliga 
barnet. Det betyder att en del barn är tidigare med en del saker och att en del barn är senare 
med en del saker. Gemensamt för alla de barnen brukar vara att utvecklingen sker i ungefär 
samma ordning. 
 

1.5 Teori 
Som utgångspunkt för uppsatsen har jag använt mig av Bruno Bettelheims ”Sagans förtrollade 
värld”. I kapitlet ”Sagorna och de existentiella” villkoren skriver han följande:  
 
”För att komma tillrätta med de inre problem – narcissistiska besvikelser, Oidipusbekymmer, 
syskonrivalitet – som följer med uppväxten och göra sig fri från infantilt beroende, skaffa sig 
en känsla av självständighet och egenvärde och av moraliskt ansvar – måste barnet förstå vad 
det är som försiggår på det medvetna planet för att sedan kunna ta itu med det som försiggår 
på det omedvetna. Det är inte med förnuftets hjälp som barnet kan förstå och gripa sig an med 
det omedvetna utan genom att komma på förtrolig fot med det, spinna dagdrömmar, fundera 
över, gruppera om och släppa lös fantasin kring sagoelement som anknyter till omedvetna 
drifter. På så sätt anpassar barnet omedvetet material till medvetna fantasier och kan arbeta 
vidare på detta. Det är här som folksagorna har sitt unika värde emedan de erbjuder barnens 
fantasi nya dimensioner, sådana som de inte skulle kunna upptäcka lika bra på egen hand. 
Ännu viktigare är att folksagorna genom sin utformning manar fram bilder som gör att barnet 
kan gestalta sina dagdrömmar och med hjälp av dem ge sitt liv en bättre inriktning.”2  
 
Bruno Bettelheim använder sig till stor del av Freuds teorier om detet, jaget och överjaget 
samt teorin om Oidipuskomplexet. Han skriver att folksagorna och psykoanalysen har samma 
budskap. Det budskapet är att man inte kan slippa undan hårda strider i livet som ingår men 
att om man inte väjer utan tappert möter oväntade och orättvisa prövningar kommer man att 
övervinna alla hinder och till slut stå som segrare. Bruno Bettelheim anser att det barnet mest 
av allt behöver för att bli tryggt och mogna är en symbolisk framställning av hur man bäst 

                                                 
2 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld, s.13 - 15 
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hanterar livsfrågor och problem. I nyare berättelser för barn saknar han konfrontationen med 
grundläggande mänskliga förhållanden som de mindre goda sidorna av människans natur eller 
det naturliga åldrandet, döden och gränserna för vårt livslopp.  
 

1.6 Folksagor och moderna sagor 
Åke Högberg är legitimerad psykoterapeut och använder sig av symboler. Han berättar i 
videofilmen ”Mörker och ljus – små barns livsfrågor är också vuxnas” att de folksagor som 
har spridits genom hela världen ofta är spännande och har ett djupt och meningsfullt innehåll 
som talar till många människors inre. I sagan får huvudpersonerna ofta en utmaning och ska 
möta något okänt. De har ofta med sig något som först inte verkar så viktigt men sedan visar 
sig väldigt viktigt.3 Till skillnad från moderna sagor har folksagan gjorts om flera gånger 
genom att berättas miljontals gånger av flera olika vuxna för andra vuxna och barn. Varje ny 
berättare tog bort eller lade till något för att göra sagan mer meningsfull för både sig själv och 
de personer sagan berättades för.4

 
För cirka etthundra år sedan började den starka utvecklingen av barnböcker i Sverige, som 
pågår än idag. Stora konstnärer gjorde bilder som femtio år senare ersattes av ett breddat 
ämnesval och verklig respekt för barn. Den moderna sagoboken föddes. Pippi Långstrump 
utmanade den auktoritära uppfostran och har gett flera generationers barn mod och tillförsikt. 
Under de senare radikala samhällskritiska åren kom mycket verklighetsnära böcker som 
krävde en del av barnen men också vände sig utåt i världen. Det var under den tiden eldsjälar 
startade barnbokklubbar och barnbokhandlar och pappor upptäckte att de hade barn.  
 
Svenska barnboksinstitutet IBBY är en internationell organisation som grundats för att låta 
böcker bygga broar mellan länder och människor. Ibland tycker de som översätter i andra 
länder att bilderna eller texten ska ändras. Till exempel får Totte inte klä ut sig till mormor i 
England. Texten ändras till borgmästare men på bilden har han fortfarande mormors kläder på 
sig. I Sverige badar småpapporna i badkaret men i USA sitter de framför brasan. Det är 
svårare att skapa barnböcker än vuxenböcker eftersom barn har mindre kunskaper och 
erfarenheter. Barnboken ska ge barnen mod, kraft och glädje inför framtiden. Klassikerna 
kommer i nya upplagor.5 Jag har lagt märke till att Disneys berättelser ofta bygger på gamla 
folksagor men att en del tror att det är han som har hittat på även dem.  
 
 
 

 
2. UTVECKLING 

 
2.1 Barns utveckling tre till sex år 

Vid tre års ålder kan man se barnets personlighetsdrag allt tydligare. I den här åldern börjar 
också skillnaderna mellan flickor och pojkar att bli mer framträdande. De flesta treåringar har 
lärt sig äta själva, sova gott och gå på pottan eller toaletten på dagtid. En och annan har napp, 
snuttefilt och nattblöja men för övrigt tillhör det mesta från bebistiden det förflutna. 
Treåringen är oftast en nöjd person som älskar sina föräldrar helt reservationslöst, tycker om 
sina kompisar och kan leka tillsammans med andra barn. Låtsaskompisar är ganska vanliga i 
den här åldern. Rädsla för spöken, ormar och hemska varelser är också vanligt. Barnet är 

                                                 
3 Sveriges utbildningsradio 1994 Mörker och ljus – små barns livsfrågor är också vuxnas, video 
4 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld, s.181 
5 Krantz, Margareta 1997 Sverige Sagoland Barnbokslandet 
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upptaget av att utforska rädslan. Favoritorden är ”Varför då”. Lyhördheten är stor och det 
mesta snappas upp. Treåringen funderar över orsak och verkan. Sånger, ramsor och ord är 
älskade. Tidsbegreppet innefattar att allt som har skett är igår, det som sker nu är idag och allt 
som kommer att ske är imorgon. Det är bra om man förbereder barnet på kommande 
händelser genom att berätta om dem.  
 
Fyraåringen frågar och funderar över liv och död. Mörkerrädsla är vanligt i den här åldern. 
Fantasin är mycket livlig. Könsrollerna utforskas. Livet leker men tvivlet har börjat gro. Den 
ena dagen inser barnet att det inte är störst, bäst och vackrast för att nästa dag vara stor och 
veta allt. En ny klängighetsperiod hör till åldern. Barnet kan börja gråta och helt vägra låta 
mamma eller pappa gå sin väg. När barnet frågar ”varför” vill det verkligen ha ett svar på sin 
fråga. En fyraåring kan vara sträng både mot sig själv och mot andra. Samveten kommer 
smygande och kompromisser och ömsesidighet blir en del av livet. Fyraåringen har ett stort 
behov av att berätta om sina upplevelser och iakttagelser. Ibland byter barnet åsikt utan att 
själv vara medvetet om det. Samtidigt börjar barnet lära sig att argumentera för sin sak. 
Årstider blir verkliga begrepp och räkneorden är favoriter. Fyraåringen kan prata och göra 
något annat samtidigt.  
 
Ärlighet och raka besked är viktiga för femåringar. Barn i den här åldern går inte att avleda 
lika lätt som yngre barn. Rättvisa är viktigt för barnet som ofta är snällt mot yngre barn och 
syskon. Femåringen kan lära sig att stå på ett ben, cykla utan stöd, simma, åka skidor, åka 
skridskor och att studsa en boll. Balansen har blivit bättre. Reaktionstiden är dock ungefär 
dubbelt så lång som hos en vuxen person. Barnet kan också sitta stilla och klippa, pilla och 
prata och föra ett samtal. Teckningarna blir alltmer detaljerade. Barnet börjar intressera sig för 
sagor utan bilder. En del barn lär sig läsa utan att någon förstått hur det gått till. Vid fem års 
ålder kan barnet få lite mer ansvar hemma men resultatet blir inte alltid som föräldrarna tänkt 
sig. Funderingar om att börja skolan kan uppta en stor del av femåringens tid. Kompisar är 
viktiga och kompistrycket ökar på gott och ont. Mot slutet av den här perioden börjar det bli 
viktigare att vara ”likadan” som andra.6  
 
Sexåringen behöver få klara av uppgifter och känna sig duktig. Samtidigt som barn i den här 
åldern vill vara stora behöver de också få vara små. De behöver få tid över för att leka. 
Kroppen växer i en rasande fart och sexåringen är ofta rastlös både fysiskt och psykiskt. 
Barnet kan vara mycket bra på att argumentera men när orden inte räcker till kan ilskan ännu 
bli fysisk. Regler och rättvisa är viktigt. Barnet klarar av att lyssna och att vänta på sin tur. 
Sällskapsspel brukar vara populära men det kan vara svårt att förlora. Det är i alla fall viktigt 
att inte motspelaren fuskar. Många sexåringar kan läsa själva men de vill fortfarande att någon 
läser högt för dem. ”Hur långt”, ”Hur stort” och ”Hur högt” är vanliga frågor i den här åldern. 
Många barn lär sig klockan i sexårsåldern.7

 
2.2 Tankar 

Bettelheim skriver att barn i åldrarna från tre till ungefär sex - sju år försöker få förnuft i 
yttervärlden. Innan dess har barnet - enligt vuxnas synsätt - bara en kaotisk erfarenhet av 
världen. Bibeln som på sitt språk uttrycker människans djupaste instinkter och känslor talar 
också om kaos. Den säger att världen var utan form i begynnelsen. Gud skapade ordning i 
kaoset genom att skilja ljuset från mörkret. Barnet skapar ordning i det formlösa kaoset 
genom att dela upp allt i motsatser. Detta stämmer överens med sagans skildring av världen. 
Varje sagofigur är väldigt endimensionell. På så vis blir det lätt för barnet att förstå 
                                                 
6 Ljungström, Viveka 2000 Åldrar och utveckling, s. 111 - 113 
7 Ljungström, 2000 Åldrar och utveckling s.113 
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sagofigurens handlingar och reaktioner. I sagan är gestalterna antingen helt igenom goda eller 
onda. De olika delarna av barnets erfarenhet projiceras på de olika sagofigurerna. Freud 
skapade begreppen detet, jaget och överjaget för att symbolisera de olika motsättningar som 
finns inom oss. I själva verket finns det ingen skillnad mellan dem. De hör ihop på samma vis 
som kroppen och själen. Många missförstånd kan undvikas genom att vi är uppmärksamma på 
att detet, jaget och överjaget bara är abstrakta begrepp för att göra de idéer som ligger bakom 
begreppen lättare att förstå.8  
 
Små barn kan inte förstå hur andra tänker. De utgår från sig själva och kan inte förstå att andra 
kan uppleva saker annorlunda än de själva gör. Upp till cirka fyra till fem års ålder är barnets 
tänkande egocentriskt. Barn under sex år tror ofta att naturfenomen är skapade av eller 
kontrollerade av människor. Mellan tre och fem års ålder börjar barnet att förstå sin egen plats 
i olika sammanhang. Det är då de lär sig skilja på begrepp som ung eller gammal, vuxen eller 
barn och så vidare. Genom leken bearbetar barnet de olika rollerna så de blir begripliga. Vid 
cirka sex till sju års ålder börjar barnet kunna förstå andras upplevelser. Små barn kan trösta 
om någon är ledsen men de utgår från sig själva och ger det de själva brukar få tröst av, till 
exempel nallen, till den som ska tröstas.  
 
I femårsåldern börjar barnet intressera sig för livslinjer, att vuxna varit barn och att barn ska 
bli vuxna. Denna insikt är viktig för barnets förmåga att utveckla medkänsla och empati. En 
del forskare tror bestämt att alla människor, även utan påverkan utifrån, har en medfödd inre 
röst som talar om vad som är rätt och fel. De flesta forskare vågar dock inte lita på att det är 
så.9  
 
Elisabet Carlsson heter en förskollärare som har tänkt och forskat kring barns tankar. Hon 
definierar andlig som öppen för det som inte är riktigt nära och konkret. Barn idag får ofta för 
snabba svar. Därför får de inte alltid chansen till förundran. Det finns lite forskning om 
innehållet i barns tankar och vad som är viktigt för dem. Den forskning som finns är ofta 
mätbar forskning. Små barn tänker nära och konkret men om allvarliga saker som till exempel 
skuld. De kan undra om det var deras fel att till exempel deras föräldrar bråkade eller att deras 
husdjur dog. Barn är oroliga för krig och undrar om det kan hända här. De undrar varför 
människor gör så mot varandra och varför de gör så mot barn.  
 
Barn blandar vardagsprat med eviga grundläggande frågor som människor ställt sig i alla tider 
i alla kulturer. De märker snabbt vad som är tabu att tala om. Både barn och vuxna behöver få 
tala om sina känslor – även om de svåra och mörka känslorna. Det är viktigt att inte skynda på 
barnets utveckling. Man ska dela frågorna med barnen vartefter de själva kommer med dem. 
Det är inget ovanligt att barn i förskoleåldern frågar om döden. Vuxna tycker ofta att det är 
jobbigt att prata om döden. Barn frågar det de behöver fråga. Det är olika för olika barn och 
för samma barn i olika perioder. Man kan säga till barnet om det är något man tycker är 
jobbigt att prata om. Samtidigt ska man visa att det inte är fel att fråga om det. Man ska visa 
barnet att det är viktigt genom att till exempel prata med ett barn som sitter ensamt. Man ska 
inte pressa barnet att tala om saker. Grubblar barnet mycket kan psykologhjälp behövas. När 
ett barn ställer frågor kan man bemöta det genom att:  
 

1) Stanna upp och lyssna 
2) Ställa följdfrågor 
3) Svara kortfattat 

                                                 
8 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld, s.90-91 
9 Ljungström 2000 Åldrar och utveckling, s.64-65, 74 -75 
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4) Låta barnet bestämma hur långt och hur ”djupt” man ska prata. 
5) Inte citera barnet 
6) Inte dra förhastade slutsatser10 

 
2.3 Känslor 

Bettelheim anser att den moderna barnlitteraturen ofta inte erkänner de djupa inre konflikter 
som har sin grund i våra primitiva drifter och våra starka känslor. Enligt honom upplever 
barnen ofta en förtvivlad känsla av ensamhet och isolering samt dödlig ångest. Barnen kan 
oftast inte sätta ord till sina känslor. Ibland visar sig dessa känslor som rädsla för mörker, 
något djur eller den egna kroppen. Föräldrarna försöker förringa eller förneka barnets fruktan 
därför att de själva är oroliga. Sagan tar barnets livsångest på djupaste allvar och erbjuder 
dessutom utvägar som barnet kan förstå utifrån sin ålder och sin förmåga. Genom sagan tas 
behovet av kärlek, kärleken till livet, rädslan för ringaktning och rädslan för döden upp direkt. 
Önskan om att leva för evigt tar sagan upp genom att ibland sluta ”och om de inte är döda så 
lever de än i denna dag” eller ”och så levde de lyckliga i alla sina dagar”.  
 
Genom sagan får vi lära oss att man inte behöver önska sig ett evigt liv om man har funnit en 
sann och mogen kärlek. Detta antyder också slutet ”Och sedan levde de lyckliga tillsammans” 
En del människor uppfattar sådana slut som orealistiskt önsketänkande eftersom de inte har 
förstått sagans budskap till barnen. Budskapet är att man genom en solid relation med en 
annan människa slipper den ångest för skilsmässa som barnet lider av. Sagan visar också att 
man bara når sina mål genom att ge sig ut i världen och aldrig genom att hålla mamma i 
förklädesbanden. Den som försöker fly från ångest och död kommer att bli grymt utkastad i 
världen som Hans och Greta blev i sagan. Sagan är inriktad på framtiden. Den vägleder barnet 
på ett sätt som det både medvetet och omedvetet kan förstå. Barnet vägleds också att ge upp 
sina infantila önskningar om beroende och att istället skaffa sig en bättre oberoende tillvaro.11

 
Enligt Bettelheim är den första svåra krisen i utvecklingen den om personlig integration. Vem 
är jag i grund och botten och vilken av de stridiga böjelserna inom mig ska jag följa? Genom 
sitt lyckliga slut framhäver varje saga integrationen av någon själslig konflikt. Integration är 
en uppgift vi inte uppnår en gång för alla utan ställs inför under hela vårt liv. Den andra svåra 
krisen i utvecklingen är Oidipuskonflikten som varar från cirka tre till sex - sju års ålder. 
Genom smärtsamma och förbryllande erfarenheter kan barnet lösgöra sig från föräldrarna och 
finna sitt sanna jag. För att lyckas med det måste barnet befria sig från den makt föräldrarna 
har över honom. Dessutom måste barnet frigöra sig från den makt han gett föräldrarna genom 
sin ängslan och sitt beroende. Barnet måste också frigöra sig från sin önskan att föräldrarna i 
evighet ska tillhöra bara honom så som han känner att han tillhört dem. Den moderna 
psykoanalysen har gjort myten om Oidipus till en metafor för en bestämd emotionell 
familjekonstellation. Denna familjekonstellation kan både resa hinder i vägen för 
utvecklingen till en mogen välintegrerad människa och vara en källa till den allra rikaste 
personliga utveckling.12

 
Bettelheim utgår från Freuds teorier om Oidipuskomplexet när han tolkar sagor. Han menar 
att teorin om Oidipuskomplexet inte är något nytt eftersom det går att finna i de gamla 
folksagorna. I ”Stora boken om barn” från 1999 används Oidipusteorin för att förklara hur 
barnets första kärlek tar sig uttryck. I ”Åldrar och utveckling” som kom ut året därefter 
förkastas Oidipusteorin helt. Författaren skriver att enligt barnpsykologen Malin Alfvén är 
                                                 
10 Sveriges Utbildningsradio 1994 Mörker och ljus, små barns livsfrågor är också vuxnas, video 
11 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld, s.17-18 
12 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld, s.109-110, 231-232 

 9



Freuds teorier om Oidipuskomplexet och Elektrakomplexet, de faser då barnet blir förälskat i 
föräldern av motsatt kön och ser den andre föräldern som en rival, helt ute. Därmed vill man 
lugna alla oroliga föräldrar som varit rädda för att skada sina barn genom att bekräfta deras 
kärlek på fel sätt. Vid ungefär fyra års ålder är det vanligt att barn blir kära i varandra. Det är 
viktigt att respektera barnens känslor eftersom en respekterad kärlekshistoria i fyraårsåldern 
kan betyda mycket för barnets förmåga att hantera och ta emot kärlek som vuxen. Barnen vet 
att de är för små för att gifta sig och skaffa barn men leken hjälper barnen att hantera sina 
känslor och intryck från den vuxna världen. Experternas råd är att man ska lämna barnen ifred 
med sin kärlek och finnas till hands om det krånglar eller ifall barnet självt vill tala om 
kärleken.13

 
Barn behöver villkorslös kärlek för att veta att de är älskade även om de gör fel. Får de inte 
det kan de få svårt att kunna sätta sig in i och ångra en handling. Barnets modell för hur en 
människa ska vara är den som vårdar barnet. Om den personen behandlar barnet illa fortsätter 
barnet att älska den personen ändå men det slutar att älska sig självt. Barn måste få bekräftelse 
på att deras känslor är respekterade för att kunna förstå andras känslor. Den som inte förstår 
andras känslor kan ha svårt att visa hänsyn. Den som själv har blivit sedd lär sig att se andra. 
För att kunna ångra sig och be om förlåtelse måste man förstå att man gjorde fel då och känna 
att man inte vill göra om det i framtiden. Barn under fyra år anses inte ha de begreppen om 
dåtid och framtid. Experterna tror att de barn som inte utvecklar förmågan att ångra sig och be 
om ursäkt har haft det för svårt själva och därför varken orkar tänka bakåt i tiden eller hoppas 
på någon framtid. I ”Åldrar och utveckling” citeras Lars H Gustafsson som har skrivit boken 
”Upptäcka livet”. Han förklarar att ”empati är att känna med – inte känna igen eller tycka 
synd om”, samt att ”empati är att förstå sin egen känsla – inte den andras”. Vidare förklarar 
han att ”empati är att hålla om – inte hålla med” och att ”empati är att ta ansvar för sitt eget 
handlande – inte beröva den andre ansvaret för sitt”.14  
 
För små barn kan det vara en konflikt att vilja men inte kunna sätta på sig jackan eller hälla 
upp mjölken. Det kan ge upphov till vanmakt. Vanmäktiga barn reagerar oftast med ilska men 
en del kan bli apatiska. Det kan finnas mer anledning att oroa sig för ett barn som reagerar 
med apati än för ett som reagerar med ilska eftersom ilskan lovar förändring medan apatin 
stoppar upp. Det kan underlätta för barnet om föräldrarna ibland släpper efter på en del 
principer. Då känner barnet att det har kontroll över situationen. Det är viktigt att inte släppa 
efter för mycket på principerna eftersom vanmakten i så fall kan vändas åt andra hållet. 
Barnet kommer då att tänka att vad det än gör så finns det ingen gräns och undra om allt är 
upp till barnet. Det kan vara svårt att veta var man ska dra gränsen för hur mycket barnet ska 
få visa sina känslor. Ett klokt råd kan vara att gränsen ska dras vid våld och vid att ha sönder 
saker. När barn slår och biter sina kompisar har det ofta börjat med att föräldrarna inte har 
visat dem att det är ett oacceptabelt beteende. Ibland kan det vara viktigt att föräldrar visar 
sina barn att de också kan bli arga. Barnen behöver veta att vuxna också har en gräns. Barns 
uppfostran handlar ju om att de ska klara sig i samhället och då är det bättre att föräldrarna lär 
dem från början var gränserna går för hur man bör bete sig än att andra ska behöva lära dem 
det senare.15  
 
Det kan vara svårt att veta var man ska dra gränsen när syskon bråkar, vilket de precis som 
alla människor som lever nära varandra gör ibland. Modern forskning har visat att redan det 
nyfödda lilla barnet mycket tidigt bygger upp en egen relation med personer i sin omgivning, 
                                                 
13 Ljungström 2000 Åldrar och utveckling, s.86-87 
14 Ljungström 2000 Åldrar och utveckling, s.75, 78 
15 Ljungström 2000  Åldrar och utveckling, s.56  
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bland annat med syskon. Syskonen finner sitt eget språk, de har egna lekar och de kan trösta 
varandra. När det kommer syskon bildas en grupp – barnen - som kan stå enade mot de vuxna. 
Det finns också svartsjuka och rivalitet mellan syskon. Speciellt det äldre syskonet som 
tidigare var ensamt barn i familjen kan få det jobbigt. För att odla syskonkärlek bör man tänka 
på att inte kräva att det äldre barnet ska förstå, göra eller avstå från något bara för att det är 
stort. Samtidigt måste man naturligtvis skydda det yngre barnet från det äldre barnets 
eventuella våldsamheter. Det äldre barnet måste oavsett sin ålder få hjälp att hantera sina 
känslor och få utlopp för dem. Barnet känner både glädje, sorg, hängivenhet och ilska inför 
sitt yngre syskon. Därför bör man inte tjata om hur kul det är med det yngre syskonet. Det 
yngre barnet följer efter, härmar och leker med det äldre barnets leksaker.16

 
2.4 Språk 

I perioden mellan tre och fyra år är det vanligt med frågor som ”Varför då” och ”Vad är det” 
På så vis försöker barnet snabbt utveckla och fylla på sitt ordförråd och lära sig att använda 
orden. Det är alltså inte säkert att barnet vill ha något svar på frågan om varför. Barnet kanske 
vill få tillfälle att självt få svara på något. Man kan ställa en motfråga till barnet och säga 
”Vad tror du?”. Fyraåringar brukar tycka om att prata och gilla nya ord. De gör gärna egna 
ordlekar, hittar på egna ord, rimmar och ändrar texterna till ramsor och visor. Frågorna om 
”Hur” dyker ofta upp i fyraårsåldern. Ibland vill barnet veta hur något verkligen fungerar men 
ibland ställer barnet frågan om hur för att kolla sina egna teorier. Om man ställer en motfråga 
till en fyraåring kan man få fantastiska och kluriga svar. När barnet är mellan fem och sex år 
brukar språket vara uppbyggt på samma sätt som i den vuxnes tal. Ordens böjningar brukar 
vara helt korrekta. Barn är fantastiska lyssnare. De tycker också om att själva få berätta. 
Genom att lyssna på barnen och respektera deras berättelser lär man barnen att både de själva 
och det de har att säga är värdefullt. För att barnet ska utveckla ett språk där känslornas ord är 
en naturlig del är det bra om vuxna, föräldrar, far – och morföräldrar och andra vuxna 
inbjuder till förtroliga samtal. Mellan sex och sju års ålder är det vanligt att barnen själva 
hittar på sagor och berättelser. 
 
Det genomsnittliga ordförrådet för en treåring är åttahundra ord och för en fyraåring är det 
cirka femtonhundra ord. För en femåring är ordförrådet cirka tvåtusen ord och för en sexåring 
är det omkring tvåtusenfemhundra ord. Språket har vi för att kunna kommunicera med 
varandra. Även nyfödda har ett språk men eftersom vuxna inte förstår det måste barnet 
anpassa sig till det språk andra har i omgivningen. Det bästa sättet att lära ett barn att tala är 
att tala med det. Barn tycker om att höra röster, speciellt om det är föräldrarnas röster. De 
allra minsta barnen bryr sig mer om melodin och tonfallet än om innehållet. Forskarna tror att 
barn har ett eget språk som delvis är gemensamt för alla barn oavsett var i världen de föds. De 
första orden ett barn använder sig av brukar vara ett substantiv eller ord för saker. När barnet 
är mellan två och tre år brukar det börja tala om saker som inte är närvarande och att böja ord 
samt använda olika tempus. När barnet pratar om sig självt använder det sitt namn istället för 
att säga jag. Mellan tre och fyra års ålder utvecklar barnet grammatiken mer och mer. Om 
barnet säger fel är det bättre att upprepa frågan eller uttalandet på ett korrekt sätt, som om 
man måste göra det för sin egen skull, än att rätta barnet. Barn lär sig av att höra det riktigt 
talade språket, inte av tillrättavisningar.  
 
Om ett barn ska lära sig flera språk redan från början är det viktigt att vara konsekvent. Om 
mamma talar finska och pappa svenska så kan båda tala sitt modersmål med barnet. Om 
barnet hör båda språken lika mycket kommer det inte att bli sämre på något av de språken. 

                                                 
16 Ljungström 2000 Åldrar och utveckling s.78-80 
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Det finns inget som tyder på att språkutvecklingen blir sämre hos ett barn som lär sig två 
språk redan från början. Det är naturligt att barnet blandar språken i början av 
språkutvecklingen. Barnet lär sig ganska snabbt att skilja mellan språken. Det kan hända att 
ett barn som talar finska med sin mamma och svenska med sin pappa svarar sin finska 
mamma på svenska. Det är helt naturligt. Man ska aldrig tvinga barnet att tala ett språk.17

 
Det finns många fler språk än vad det finns länder på jorden. En stor del av världens 
befolkning är flerspråkiga. Känslorna är viktiga när föräldrar ska avgöra vilket språk de ska 
tala med sina barn. För många är det modersmålet som är ”känslospråket”. Många saker kan 
bara uttryckas på modersmålet så det känns riktigt. Men inte heller känslospråket är något 
givet. Det språk man som vuxen använder till sin älskade och sina barn kan så småningom bli 
ett känslospråk. Det finns också en annan sida av saken. Ett nytt språk kan ge en frihet. För en 
del kan det kännas lättare att prata om känslor på ett annat språk. Ingen människa lär sig ett 
språk automatiskt bara för att hon hör det talas. Det måste vara viktigt att lära sig det och för 
barnet är det viktigt att kunna kommunicera känslomässigt med andra personer. För ett 
tvåspråkigt barn måste varje språk få tillräckligt med tid. I en enspråkig miljö hör barnen 
alltid sitt språk användas i många sammanhang. Om barnet flyttar till ett nytt land måste det 
lära sig ett nytt språk som det inte hört förut samtidigt som modersmålet inte längre har lika 
stor plats i barnets omgivning. Då finns det en risk att något av språken används så begränsat 
att det blir svårt för barnet att utveckla det.  
 
Om förskolepersonalen vill att föräldrar och barn ska tala svenska när de är i förskolan lär 
barnen sig att deras språk inte bör finnas. Flera författare har beskrivit hur de fick hårda straff 
när de talade finska eller samiska på rasterna. På den tiden var straff en självklar del av 
uppfostran och det gjordes med goda avsikter för att barnen skulle lära sig svenska och man 
inte trodde att de kunde klara två språk samtidigt. Att möta ett barn med tystnad – ickesvar – 
är lika illa. Ur barnets synpunkt är det till och med värre. Straff och förbud kan man göra 
motstånd mot men en icke – identitet är ännu svårare. Det är ett känt psykologiskt faktum att 
barn kan provocera vuxna nästan hur långt som helst för att få en reaktion eftersom en negativ 
reaktion är bättre än ingen alls. I all oskuld lär svensk personal barnen att deras språk och 
ursprung inte är önskvärt genom att inte svara på det. Därför är det viktigt att lyfta fram 
barnets språk och göra det synligt för både barnen själva och för svenska barn och vuxna.18

 
I Sverige är de flesta svensktalande inte flerspråkiga även om samer och tornedalingar ofta är 
det. I Nyköping finns det ingen anledning att lära sig fler språk än svenska om man inte är 
motiverad till det av någon speciell anledning som till exempel relationer, resor eller studier.  
Jag har träffat flera familjer där föräldrarna har sagt att nackdelen för de familjer där 
föräldrarna är invandrare men barnen är födda i Sverige är att föräldrarna har svårare att 
uttrycka känslor på det nya språket. För barnen kan det vara lättare att uttrycka känslor på 
svenska. Fördelarna kan vara att mångfalden kan ge fler perspektiv på både den yttre och den 
inre världen. Det kan vara bra att veta att alla inte är likadana men att det finns något som 
förenar alla – vare sig det gäller ord eller människor. En annan fördel kan vara att 
tvåspråkigheten öppnar vägen till en del jobb, att den är en tillgång för en del studier och att 
den berikar en del resor. Dessutom ger tvåspråkigheten större möjlighet till möten mellan 
olika kulturer.  
 

                                                 
17 Ljungström 2000 Åldrar och utveckling, s.100-102 
18 Ladberg Gunilla 1987 Barn med flera språk, s.10, 73,102-103 
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2.5 Fantasi 
Barnet finner styrka i sina upptäcktsfärder i fantasin. Fantasin är barnets sätt att leka med 
idéer. Barnet kommer bara att hindras och förvirras om det erbjuds ett rationellt tänkande som 
det främsta medlet att reda ut sina känslor och att komma underfund med världen. De stora 
luckor i ett barns förstånd som beror på omognad i tänkandet och brist på tillhörande 
information fylls i med hjälp av fantasin. Sagorna visar barnet hur en större klarhet över 
verkligheten kan växa fram ur fantasin. Genom sagan lär sig barnet att förstå hur och varför 
vardagliga problem uppstår samt att dessutom söka en utväg ur dem. Fantasin skenar i väg 
med barnet under trycket från känslorna och olösta konflikter eftersom förnuftet ännu inte 
riktigt har kontrollen över det omedvetna.  
 
Sagan kan bättre än någon annan form av litteratur odla de ungdomliga sinnenas tillstånd. 
Precis som i vårt undermedvetna sätts vanliga orsakssammanhang och vanlig logik ur spel i 
sagans värld för att ta oss med på en resa i vårt inre. Hur stora omvägar sagan än tar går den 
till skillnad från barnets naiva sinne eller en dröm, aldrig vilse. Färden går alltid på ett 
lugnande sätt tillbaka till verkligheten. På så vis får barnet veta att det är tillåtet att låta sig 
bäras iväg av fantasin, bara man inte stannar kvar där för alltid. I slutet på sagan återvänder 
hjälten till en verklighet som är lycklig men utan förtrollning. Ett barn som blir väl 
omhändertaget i alla väsentliga avseenden och inte övermannas av sina inre processer 
kommer att kunna hantera tillvaron på ett sätt som motsvarar barnets ålder.19

 
Fantasin gör det osynliga synligt. Ordet fantasi kommer från ett grekiskt ord som betyder 
”göra synligt”.20 Hjärnforskare har visat att man inte bör styra in barn i för många mallar 
samtidigt. Om man begränsar hjärnan kan många viktiga kanaler i hjärnan stängas igen och 
minska det kreativa tänkandet. Leken är nödvändig för barnets utveckling och barn som fått 
leka och utveckla sina lekar verkar klara livets påfrestningar bättre. Många forskare är 
överens om att den fria och fantasifulla leken är mycket viktig för barnets utveckling. Leken 
hjälper barnet att förstå, skapa och lösa problem. Förmågan att fantisera är medfödd men den 
verkar vara känslig. När barnen blir vuxna har de ofta tappat förmågan att fantisera. 
Fantasifulla människor brukar vara kreativa människor. Någon gång efter två års ålder klarar 
barnet av att börja föreställa sig och leka att de är andra personer eller djur. De kan låtsas att 
en sopborste är en häst och så vidare. I början varar fantasileken oftast bara en kort stund. 
Barnet måste kunna urskilja enstaka företeelser i verkligheten för att kunna leka lekar som 
varar längre. De måste veta något om det de ska föreställa sig.  
 
De vuxna måste se till att barnet får möjlighet att se hur olika delar hänger ihop och hur man 
kan urskilja de delarna från varandra. Barnet måste få undersöka och forska för att få material 
att bearbeta i leken med sin fantasi. Barn vill veta vad vuxna gör. Om föräldrarna går till 
jobbet vill de ha en bild i sitt inre av mamma och pappa på arbetsplatsen. Barns fantiserande 
är viktigt men man får inte glömma att barn är olika. En del är realister som främst intresserar 
sig för sakerna i sin omgivning, hur de ser ut och hur de fungerar. Andra barn är dramatiker 
som främst intresserar sig för människor och relationer. Forskarna anser att man bör hjälpa ett 
barn att utveckla sin fantasi om det aldrig fantiserar eller leker fritt. Det kan tyda på att något 
mycket viktigt har hakat upp sig inom barnet och leken kan hjälpa barnet ur detta. Barnens lek 
är en spegling av det samhälle vi lever i. Lekens guldålder sägs vara mellan tre och sju år men 
förhoppningsvis varar den längre. Förmågan att leka är en gudagåva. Leken gör människor 
kreativa, intelligenta och lyckliga.21  

                                                 
19 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld, s.75, 77, 80,145 
20 Hagberg, Ulf, Ärnström, Peter 1991 Berättarboken, s.31 
21 Ljungström 2000 Åldrar och utveckling s. 95-97 
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En del barn har en låtsaskompis, vars uppgift kan vara att ge tröst och skydd. En låtsaskompis 
kan vara hur stark som helst. Ändå är denne låtsaskompis alltid beroende av sin skapare. 
Låtsaskompisar brukar skapas vid behov och försvinna när de inte längre behövs. Barn som 
skapar låtsaskompisar är fantasifulla och kreativa. Ofta är de också känsliga och sårbara. De 
behöver sin fantasi för att hantera svårigheter. Det är en bra egenskap så det finns ingen 
anledning att förringa låtsaskompisar. Fantasin gör att barnet har lätt att leva sig in i andra 
människors känslor. Normen för det normala är på något vis att barn ska vara pratsamma och 
sociala. Alla barn är inte likadana. En del är så stökiga att de ses som ett problem och andra är 
så tysta att de knappt märks. Många av de barn som går sin egen väg väljer själva sin 
ensamhet, är trygga och har stor självkänsla. Det är viktigt för att kunna stå emot grupptryck. 
Om barnet däremot visar tydliga tecken på isolering behöver barnet hjälp. Ofta kommer man 
långt genom att följa barnet på vägen till gemenskapen.22

 
2.6 Synen på sagan och verkligheten 

Så snart ett barn börjar röra sig och gå på upptäcktsfärd börjar det fundera över sin identitet. 
Barnet som ser sig i spegeln kan undra om ett annat barn står på andra sidan glasväggen. 
Redan vid tre års ålder ställer sig barnet frågor om sin personliga identitet, hur det bör göra 
och om hur världen har kommit till. Barnet tänker inte över de här frågorna abstrakt utan i den 
mån de angår barnet självt. Både myter och sagor kan ge svar på de eviga frågorna om hur 
världen ser ut, vem man är och vad man bör göra. Myten ger entydiga svar. Sagan kommer 
med antydningar. Budskapet i sagan kan innefatta lösningar men de sägs aldrig rakt ut. Sagan 
är övertygande för barnet på grund av att den utvecklas på ett sätt som överrensstämmer med 
barnets sätt att tänka och uppleva världen. Barnet litar på vad sagan har att säga emedan 
sagans världsåskådning stämmer överens med barnets världsåskådning. Oavsett vår ålder blir 
vi bara övertygade av den berättelse som stämmer med principerna för våra egna 
tankeprocesser. Skillnaden är att vuxna har lärt sig att acceptera att det finns mer än en 
referensram för att begripa världen.  
 
Bettelheim skriver att Piaget har visat att barnets tänkande är animistiskt fram till puberteten. 
Det är därför barn brukar tycka om sagor som innehåller magi i form av till exempel 
sjungande stenar. Barnet tror alltså att även saker kan tänka och känna. Därför klappar och 
smeker barnet omtyckta saker. Om dörren slår till barnet straffar barnet dörren eftersom det 
tror att dörren slog till honom med flit, av ren illvilja. För barnet finns inte någon bestämd 
gräns mellan döda och levande ting. Om vi inte förstår det som stenar, träd och djur har att 
säga oss beror det på att vi inte är riktigt i samklang med dem. Därför verkar det förnuftigt att 
barnet förväntar sig svar från dem när det försöker förstå världen. Eftersom djuren rör sig fritt 
och vida omkring är det naturligt att djuren i sagorna kan visa hjälten vägen till fjärran orter. 
Det är naturligt att vinden kan tala och bära hjälten med sig dit han är stadd som i ”Östan om 
solen och västan om månen”, eftersom allt som rör sig lever.  
 
För barnet är det fullt troligt att saker som tidigare varit stumma börjar tala, ger anvisningar 
och följer med hjälten på hans vandringar. Eftersom allt är bebott av en själ (nämligen barnets 
själ som barnet har projicerat på alla dessa ting) är det troligt att människan kan förvandla sig 
till ett djur och tvärtom. De döda tingen kan vakna till liv eftersom det inte finns någon tydlig 
gräns mellan levande och döda ting. Vuxna människor som tror att ett vetenskapligt svar på 
barnets frågor bör ges kan orsaka förvirring hos barnet och göra så att det känner sig bortstött. 
Barnet saknar det abstrakta tänkandet och därför är faktiska förklaringar i allmänhet 
obegripliga för barnet. 
                                                 
22 Ljungström 2000 Åldrar och utveckling, s. 84 
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För ett barn kan det vara en trygghet att känna att det förstår något det tidigare inte begrep. 
Fakta kan skapa ny otrygghet. Därför är det viktigt att tänka på att barn bara övertygas av 
påståenden som motsvarar deras kunskap och emotionella intressen. Om barnen blir 
förvirrade av de vuxnas förklaringar kan det leda till att barnen misstror sina egna 
erfarenheter, sig själva och vad deras förstånd kan ge dem. Vetenskapliga förklaringar kräver 
objektivt tänkande. Både teoretisk forskning och praktiska experiment visar att inget barn 
under skolåldern verkligen kan förstå de begrepp som är grunden för objektivt tänkande. 
Dessa begrepp är kvantitetens konstans och motsatser som att samma mängd vatten stiger i ett 
smalt kärl men sjunker i ett brett eller att subtraktion är motsatsen till addition.  
 
Barn i förskoleåldern kan bara utveckla ytterst personliga begrepp om sina erfarenheter. När 
föräldrar försöker ge sina barn vetenskapliga förklaringar underskattar de allt för ofta vad 
vetenskapen säger om hur deras barns sinne fungerar. Även små barn vet på något vis att det 
är skapat av sina föräldrar. Därför finner barnen det rimligt att alla människor och den 
omgivning de lever i har skapats av någon övermänsklig figur som liknar föräldrarna, någon 
manlig eller kvinnlig gud. Precis som föräldrarna vakar över barnet och tillgodoser dess 
behov i hemmet kan en skyddsängel göra samma sak ute i världen. Ett barn upplever alltså 
världsordningen utifrån sina föräldrar och vad som tilldrar sig i hemmet. 
 
På ett liknande sätt betraktade de gamla egypterna himlen som en modersgestalt vid namn Nut 
som lugn, klar och beskyddande böjde sig över jorden och slöt den i sin famn. Ett sådant 
betraktelsesätt skänker trygghet där och när den som mest behövs. Det hindrar inte att 
människorna senare kan utveckla en mer rationell och vetenskaplig världsbild. Livet på en 
liten planet omgiven av den gränslösa rymden verkar mycket ensamt och kallt för ett litet 
barn. Därför behövde forntidens folk ty sig till bilden av en beskyddande och värmande 
moder som böjde sig över dem. Om man avfärdar sådana fantasier som bristande mognad 
berövar man barnet en sida av den utsträckta trygghet och säkerhet som barnet behöver.  
Om man alltför länge håller fast vid föreställningen om en beskyddande himlamoder kan den 
hindra utvecklingen.  
 
Varken infantila projektioner eller ett beroende av inbillade beskyddare kan ge någon verklig 
trygghet. Så länge man inte kan finna fullständig trygghet i sig själv är fantasier och 
projektioner att föredra framför ingen trygghet alls. Det är en sådan, delvis inbillad, trygghet 
som gör att barnet senare kan utveckla den känsla av förtroende för livet som behövs för 
självtilliten. Den tilliten behövs för att barnet senare ska kunna lära sig att lösa problemen i 
livet med hjälp av sina växande förståndsgåvor. Ett barn som med hjälp av sagorna kan 
tro att en figur som till en början ser avskräckande och farlig ut genom ett trollslag kan 
förvandlas till en hjälpsam vän är redo att tro att ett främmande barn som barnet upplever som 
ett hot kan förvandlas till en önskvärd kamrat. Barnet som tror på sagans ”sanning” har modet 
att inte gå undan på grund av det första intrycket främlingen ger. När barnet minns att sagans 
hjältar många gånger har klarat sig på grund av att de har vågat ingå vänskap med obehagliga 
varelser tror barnet sig kunna göra detsamma.23

 
”Ängeln och den blåa hästen” av Ulf Stark är en modern saga som passar bra att läsa för att 
tala med barnen om livsfrågor. Boken belönades med Augustpriset 1996 för årets bästa 
bilderbok. Berättelsen handlar om Ängeln och Gud som är bästa vänner. Gud vill alltid leka 
för att glömma att han inte har någon mamma och pappa eftersom han var den första som kom 

                                                 
23 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld, s.57 - 64 
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till. En dag önskar sig Ängeln en blå häst. Gud uppfyller Ängelns önskan men det ångrar han 
när Ängeln bryr sig mer om hästen än om honom. Gud känner sig ensam och önskar att hästen 
inte fanns så att Ängeln kan vara mer med honom igen. Gud drömmer att hästen försvinner. 
När han vaknar är både hästen och Ängeln borta. Ängeln har gett sig av till Paradiset för att 
hämta hem hästen. Han får hjälp av en sjungande sten för att hitta hästen och sedan hitta hem 
igen. När de kommer tillbaka vaknar Gud och gnuggar sig i ögonen. Han frågar Ängeln om 
Paradiset och om kärleken. På natten drömmer han om Paradiset och kärleken.24

 
 
 

3. SAGOR 
 

3.1 Religion och saga 
Under en lång tid i sin historia har människan använt sig av emotionella projektioner, till 
exempel gudar, för att förklara människan, samhället och universum. Dessa förklaringar gav 
människan trygghet i en osäker tid. Genom egna, samhälleliga och vetenskapliga framsteg 
kunde människan långsamt lösgöra sig från sin fruktan för själva existensen. När människan 
kände större säkerhet i världen och inom sig själv kunde hon börja ifrågasätta de bilder som 
hon tidigare hade använt som förklaringar. Människan började söka efter rationellare 
förklaringar. Under tider av stress och knapphet söker människan på nytt trygghet i 
föreställningen att människan och hennes hemvist är universums medelpunkt.  
 
Ju tryggare en människa är i sig själv, desto mer kan hon kosta på sig att godta en förklaring 
som säger att hennes värld är av ganska ringa betydelse i världsalltet. Ju osäkrare en människa 
är på sig själv och omvärlden desto mer drar hon sig inom sitt skal av fruktan. Alternativet är 
att den osäkra människan drar ut för att besegra för besegrandets egen skull. Det är raka 
motsatsen till att forska utifrån en trygghet som frigör vetgirigheten. Så länge ett barn inte kan 
känna trygghet i tanken att den närmaste omgivningen utgör ett beskydd har det ett behov av 
att tro på att övernaturliga makter, till exempel skyddsänglar, vakar över barnet. Det har ett 
behov av att tro att världen och dess egen plats i världen är av allra största betydelse. 
Här finns ett samband mellan familjens förmåga att ge trygghet och barnets beredskap att 
under uppväxttiden ge sig in på fakta. Därför var det lätt för ett barn att känna trygghet så 
länge föräldrarna till fullo trodde att Bibelns berättelser gav svaren på alla frågor om vår 
tillvaros gåta och mening.  
 
I Västerlandet tillhandahöll Bibeln också prototyperna för människans föreställningsvärld. 
Trots Bibelns många berättelser räckte de inte till för att täcka människans alla psykiska 
behov, inte ens under tider av stark religiositet.  
Gamla och Nya testamentet gav tillsammans med helgonlegenderna svar på frågorna om hur 
man bör leva för att föra ett dygdigt liv men inga svar på de problem som stiger upp ur de 
mörka sidorna av vår natur. De bibliska berättelsernas förslag till hur man ska lösa de asociala 
aspekterna av det omedvetna är att man ska förtränga dessa oacceptabla drifter. Barn behöver 
berättelser som åtminstone i deras fantasi möter önskningarna från deras ”onda” tendenser 
och förebilder för hur de ska sublimera de tendenserna. Genom Bibeln får vi lära oss att det i 
himlen råder större glädje över en syndare som omvänts än över en människa som aldrig 
syndat. Budet lyder att vi ska leva ett dygdigt liv utan hat.  
 

                                                 
24 Stark Ulf 1997 Ängeln och den blåa hästen  
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Berättelsen om Kain och Abel (Första Mosebok: 4) visar att Bibeln inte hyser någon sympati för 
syskonrivalitetens själskval, bara en varning om att om vi handlar därefter får det ödesdigra 
följder. Ett barn som lider av svartsjuka på sina syskon behöver få känna att det under rådande 
förhållanden inte är fel att känna så. Barnet behöver uppmuntran att fantisera om hur det en 
dag ska ta revansch. På så vis får det hjälp att hantera sin avundsjuka. Då kommer det att 
kunna klara sig i sin övertygelse om att allt kommer att bli bra längre fram.25

 
Barns funderingar över livets stora frågor kan få egna obearbetade konflikter att komma fram. 
Förskollärare, lågstadielärare och fritidspedagoger som deltog i BaLiprojektet - vars namn är 
en förkortning av Barn och livsfrågor - tyckte det var svårt att arbeta med frågor om tro, 
religion, döden och hur allting började. Det svåra är att veta om det är rätt att påverka barnen 
och om det går att tala objektivt med barnen om ett ämne som ligger så nära myt och känsla. 
Frågan är om man bör redovisa sin egen tro eller brist på tro.26

 
Eftersom de flesta folksagor har sitt ursprung i en tid då religionen hade en stor plats i livet 
innehåller många av sagorna religiösa frågor och motiv. Flera av de bibliska berättelserna är 
av samma natur som de gamla folksagorna. Genom sagan förmedlas också vårt kulturarv. 
Kristendomen är en del av det svenska kulturarvet. Flera av de västerländska sagorna har ett 
kristet innehåll. Flera av dem är idag förbisedda eller okända på grund av att deras religiösa 
ämnen inte längre väcker några meningsfulla associationer för den enskilde individen. 
 
En av bröderna Grimms sagor ”De sju korparna” handlar om sju bröder som försvinner och 
förvandlas till korpar när deras syster föds. Till flickans dop, måste vatten hämtas ur ett krus i 
källan. Den ödesdigra händelse som utgör bakgrunden till sagan är att kruset går förlorat. 
Dopet förkunnar inledningen till ett kristet liv. De sju bröderna kan tolkas som en bild av det 
som måste försvinna för att den kristna läran ska kunna födas. I så fall symboliserar de sju 
bröderna den förkristna hedniska världen där de sju planeterna symboliserade den antika 
världens himmelsgudar. Det nyfödda barnet är då den nya religionen som kan tillväxa endast 
om den gamla trosläran inte blandar sig i dess utveckling. Med kristendomens födelse förvisas 
hedendomen till mörkret precis som bröderna blir korpar när flickan föds. I korphamn har de 
dock sin hemvist, vilket betyder att de lever vidare i en undermedveten underjordisk värld. De 
återvänder till mänskligheten först när deras syster offrar ett av sina fingrar. Detta 
överensstämmer med kristendomens uppfattning om att endast de som är beredda att om 
nödvändigt offra den kroppsdel som hindrar dem från fulländning kan vinna plats i 
himmelriket. Den nya religionen kan befria även den som till en början stannar kvar i 
hedendomen.27

 
3.2 Tusen och en natt 

I Nyköping ser jag ofta människor som har en religion som anses vara nyare än kristendomen.  
De är muslimer. Ofta finns det många barn i de familjerna. Kristna barn, muslimska barn, 
barn med andra religioner och barn som inte har någon specifik religion (vilka troligen är den 
största gruppen) möts ofta på lekplatsen och i olika verksamheter för barn. De kan också 
mötas på grund av att föräldrarna har vänner som har en annan trosuppfattning än de själva. 
Ibland finns det flera olika trosuppfattningar i samma familj. Oavsett vilken/vilka 
trosuppfattningar ett barn växer upp med kan sagan vara en förenande länk mellan människor. 
Det symboliska språket i sagorna och i religionerna kan förmedla visdom till oss alla. 
 
                                                 
25 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld, s.57 – 66 
26 Bibliotekstjänst, Lund 1987 Tala med barnen om livsfrågor belysta i barnböcker, s.41 
27 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld s.19-21 
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”Tusen och en natt” är en saga som vimlar av hänvisningar till Islam. Berättelsen handlar om 
att kung Scharirar är djupt besviken på kvinnor. Han är nästan brottslig i sin vrede emedan 
han har kommit på att hans egen hustru har bedragit honom med hans svarta slavar och att 
samma sak har hänt hans bror kung Schaziman. Till och med en mäktig djinn blir oavlåtligt 
bedragen av en dam han tror sig effektivt ha spärrat in. Kung Scharirar förlorar all sin tro på 
mänskligheten och bestämmer att ingen kvinna ska få chansen att bedra honom igen. Istället 
ska han inrikta sitt liv på lusten. Varje natt sover han med en jungfru som dödas nästa 
morgon. Slutligen är den enda jungfrun som finns kvar bara visirens dotter Scheherazade.  
 
Visiren har inte för avsikt att offra sin dotter men hon insisterar på att hon vill bli ”medlet till 
befrielse”. Målet når hon genom att varje natt under tusen nätter berätta en historia som 
fängslar kungen så att han inte vill döda henne, eftersom han vill höra fortsättningen nästa 
natt. Det inledande motivet i samlingen är att berätta sagor för att rädda sig undan döden. 
Detta motiv återkommer under hela sagocykeln och avslutar den. I ”Berättelsen om de tre 
schejkerna” hotar en djinn att döda en köpman men blir så gripen av dennes historia att han 
sparar hans liv. I slutet av cykeln förklarar kungen sin tillit och sin kärlek till Scheherazade. 
Kungen är för evigt botad från sitt kvinnohat av hennes kärlek och de lever lyckliga 
tillsammans under resten av sitt liv. Åtminstone låter sagan oss förstå det. 
 
I ramberättelsen möts två huvudpersoner, en man och en kvinna. Kungen med avsmak för 
livet och full av kvinnohat. Sheherazade i fruktan för sitt liv men besluten att nå befrielse för 
både kungen och sig själv. Hon når sitt mål genom att berätta många omväxlande sagor. En 
enda saga skulle inte räcka eftersom våra psykiska problem är invecklade och svåra att lösa. 
Det tar Sheherazade nästan tre år av sagoberättande att befria kungen från hans djupa 
depression, att kurera honom. Det krävs att han uppmärksamt lyssnar till sagor under tusen 
nätter för att hans splittrade personlighet ska kunna integreras på nytt. Här bör vi dra oss till 
minnes att ”Tusen och en natt” är av indiskt -persiskt ursprung. I hinduisk medicin får den 
mentalt störda människan lyssna på en saga och genom att tänka över denna får hon hjälp att 
komma över sin känslorubbning.  
 
Sagor har innebörd på många plan. På ett annat plan representerar de två huvudpersonerna de 
motstridiga tendenser inom oss som kommer att förgöra oss om vi inte integrerar dem. 
Kungen domineras av sitt det på grund av allvarliga besvikelser som han inte kan hantera. 
Scheherazade representerar jaget. Hon hade samlat tusen krönikerböcker om folk och poeter i 
gångna tider. Dessutom hade hon läst böcker om vetenskap och medicin. Hennes minne var 
lagrat med dikter, berättelser, folklore, yttranden av konungar och vise män. Hon var klok, 
kvick, förtänksam och väluppfostrad, vilket är en utförlig uppräkning av jagattribut. På så sätt 
blir det obehärskade detet (kungen) under den långdragna processen till slut civiliserat. 
Sheherazades jag står under inflytande av ett överjag i så hög grad att hon är beredd att sätta 
sitt liv på spel. Hon säger ”Antingen ska jag bli medlet att befria Muslims döttrar från att 
dödas eller också ska jag själv dö och förgås som andra har förgåtts”. Hennes far försöker 
övertala henne att låta bli men hon står fast vid sitt beslut.   
 
Bara den människa vars jag har lärt sig att dra nytta av detets positiva energi för sina 
konstruktiva syften kan sätta jaget att kontrollera detets mordiska böjelser. Först när 
Sheherazades kärlek till kungen inspirerar henne att fortsätta berätta - det vill säga när 
överjaget önskar befria muslims döttrar från att dödas, och detet (kärleken till kungen som 
hon vill befria från hans hat och depression) båda ger sitt bidrag till jaget – har hon blivit en 
alltigenom integrerad person. Ramberättelsen säger att en sådan person är i stånd att befria 
världen från ondska genom att vinna lycka åt sig själv och åt ”den mörke” som trodde att 
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ingen lycka mer för honom finns. I ramberättelsen i ”Tusen och en natt” förbyts mordiskt hat i 
bestående kärlek. En bättre bekräftelse på alla sagors förmåga att förändra vår personlighet 
kan vi inte få.28

 
3.3 Vårt samhälle 

Något som ofta glöms bort är att religionen präglas av samhällets förändring. Under den 
senare delen av nittonhundratalet krockade olika verklighetsuppfattningar och olika värden 
inom samma kultur allt oftare med varandra. Framtiden är motsägelsefull och oförutsägbar. 
Mångfalden har ersatt den ytligt sett endimensionella världen. Var och en kan själv skapa sin 
egen religion. Behovet av att legitimera religionen genom att ansluta sig till någon 
organisation eller idétradition är inte så stort. Det är en utveckling som har kommit i samband 
med den ökade sociala och ekonomiska tryggheten i Sverige under nittonhundratalet. 
Samtidigt med välfärden uppstår en värdeförvirring eftersom man inte längre kan hänvisa till 
Gud som en överjordisk normsändare. Istället söker man efter en gemensam moralisk grund 
som står fast. 
 
Familjens, skolans och kyrkans roll som traditionella normsändare har försvagats och andra 
normsändare kommer in allt tidigare. En individ står under livet i relation till fler individer än 
förr samtidigt som relationerna är mindre permanenta. Den kommunikativa förändringen och 
ändrade familjemönster är några orsaker till att värderingarna har förändrats. Det krävs en viss 
tid och en viss konstans för att lära känna en annan människa och av sociala orsaker lär sig 
människor att inte ha några större förväntningar på flyktiga kontakter. 
 
Konsekvensen av den nya individualismen är att man har andra förutsättningar för att bli 
djupare berörd av någon eller av något. Samtidigt blir kärleken och ömheten mellan 
familjemedlemmarna allt viktigare och just därför allt ömtåligare. Vi behöver inte längre 
varandra lika mycket av praktiska orsaker så kärleken är nästan det enda som utgör en 
sammanbindande länk i en modern familj. Mitt i förändringen finns kravet kvar på att 
familjen ska kunna tillfredsställa djupa känslomässiga behov som att uttrycka glädje, sorg, 
vrede och oro. Vi har fler psykologer och terapeuter än tidigare och frågor om relationer tar 
stor plats i mediavärlden. 
 
I Sverige uppfostras barnen till självständighet medan det i sydeuropeiska länder är både 
naturligt och önskvärt att individen är beroende av släkten omkring sig. Barnen i vårt 
samhälle verkar längta allt starkare efter uppmärksamhet och det kan bero på att de inte får 
den uppmärksamhet de behöver. Kvinnor i Sverige identifierar sig med tidigare generationers 
mammor och får lätt skuldkänslor över att inte räcka till eftersom den kvinnobilden inte 
längre fungerar i vårt samhälle. Den förlängda ungdomstiden löser upp banden mellan 
individ, tradition och kultur. Identiteten kopplas ofta till utbildning, kultur och erfarenhet.  
 
I tidigare generationer avslutades identitetsbildningen i tjugoårsåldern men i vår tid tycks den 
aldrig bli klar. När identitetsbildningen förlängs blir kulturen ungdomligare och därför leder 
åldrandet till att en individ förlorar i status. Den gamla människan får då en existentiell 
osäkerhet och finner ingen trygghet i gamla tiders modeller. Via medier och musik styr 
organiserade marknadskrafter på ett effektivt sätt de ungas värderingar. Den människa som 
söker en personlig andlig erfarenhet måste först ta sig förbi den massmedialt konstruerade 
religiösa verkligheten. ”Den tredje statsmakten” speglar även den religiösa heligheten. 
Eftersom massmedia bygger på förenkling blir den heliga erfarenheten utplattad eller 

                                                 
28 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld s. 106 – 109  
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osynliggjord. Det finns ett överflöd av information i det moderna samhället men vi kan bara ta 
till oss en begränsad mängd av den informationen. Detta leder till att en sändare i allt större 
utsträckning måste rikta in sig på att nå speciella grupper. Det gör att de flesta människor får 
svårare att orientera sig utanför sina egna symboliska områden. Kyrkorna tvingas inrikta sig 
på dem som redan kan det inomkyrkliga språket.  
 
Eftersom Bibeln som kulturellt referenssystem har blivit otillgängligt för den stora mängden 
människor försöker kyrkan föra ut sitt budskap genom att finna något som är gemensamt för 
större grupper. Genom ett gemensamt språkligt filter talar kyrkans folk i termer av livsfrågor, 
mening eller etik. På så vis når man fler människor samtidigt som man riskerar att utarma 
kunskapen om och förtroendet för det internt kristna språket. Även politiken har förlorat sitt 
meningsföreträde. Allt färre ansluter sig till färdiga politiska ideologier och partiprogram 
misstänkliggörs.  
 
Det var inte så länge sedan politiken var en viktig meningsgenerator där många människor var 
delaktiga i en gemensam föreställningsvärld och trodde på en ljus framtid. Numera väljer man 
själv vad man vill ta emot och vad man vill tillbakavisa hos de formella ideologimakarna eller 
helighetens administratörer. I media framhävs skillnader och inte likheter mellan människor 
eftersom man genom förenklingen undviker komplikationer i resonemang och bevisföring. 
Massmedia blir länken mellan de institutionellt religiösa och de som inte har något religiöst 
intresse. I det moderna samhället kan en femåring uppleva tystnaden i en kyrka som närmast 
exotiskt.  
 
I vårt samhälle har inte sakerna samma värde som de hade för hundra år sedan. Då var 
grundregeln att spara, att ta vård om och att reparera. I takt med den ökade massproduktionen 
och masskonsumtionen förändrades synen på tingen. Det mesta går att ersätta och köpa. 
Därför lägger inte nutidsmänniskan märke till sakerna som omger henne på samma sätt som 
tidigare generationer gjorde. Man berörs inte lika mycket om något går sönder. Saker betyder 
allt mindre samtidigt som världen aldrig tidigare har sett så vackra kataloger, så stora 
skyltfönster eller en förbiilande reklam där allt sker med sekunders snabbhet.  
 
Motkraften mot alla onödiga konstgjorda saker är att människan söker efter det som är äkta. 
Känslan för naturen är stor bland svenskarna. Naturen är en helig, okränkbar kraft som måste 
finnas kvar. I en fragmenterad tillvaro är det rimligt att människan även söker mål och mening 
bortom det vardagliga. Den privatiserade religionen bygger på människors egen medverkan. 
Därför är den till sin form, men kanske inte till sitt innehåll, mognare än en religion som man 
bara övertagit. Istället för att bara överta något eller bli en spegling av samhällets olika krafter 
skapar människan något som blir hennes eget.29  
 
Det har blivit vanligare att barn ägnar sig åt olika former av organiserad sport och idrott, att 
de lär sig spela något instrument och att de deltar i aktiviteter som ”Mulle”. Barns lekar har 
ändrat karaktär och sker oftare inomhus men de leker lika mycket och lika ofta som tidigare. 
Flera av deras lekar är inspirerade av program. Barnen idag kanske skulle behöva mer passiv 
tid för att göra ingenting och mer tid för fördjupning och eftertanke. Kritiken mot att den 
ökade konsumtionen av bildmedia skulle göra att barn läser mindre och få ett torftigare språk 
har visat sig vara obefogad. Barnboken står sig även i vårt samhälle med ett ökat teve - och 
videotittande. Förskolebarn i dagens samhälle köper fler böcker och går oftare på bibliotek än 
sjuttiotalets barn gjorde. Fler barn går på förskola där det satsas mycket på böcker och 

                                                 
29 Wikström Owe 1993 Om heligheten, s.87-99 
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högläsning. Enligt en undersökning tittar svenska barn i åldern tre till sex år på teve i 
genomsnitt en och en halv timme om dagen. Det enda forskare kring media och barnkultur är 
eniga om är att föräldrar är mer medvetna om barnens tv-vanor än tidigare.  
Om barns tv-tittande är bra eller dåligt har forskarna olika åsikter om. Det är vanligt att 
föräldrarna försöker styra och begränsa barnens tv-vanor. De små barnen tittar mest på 
barnprogram. Om de ser på teve senare på kvällen är det oftast tillsammans med en vuxen.  
 
Det finns flera undersökningar som visar att teven är ett medium som fungerar bra för 
inlärning. Små barn tycker mest om program som har ett vardagligt tempo. Barnet ska kunna 
identifiera sig med handlingen. Lite spänning och lite farligt är kul. Rädslan går snabbt över 
om det handlar om något som barnet förstår. Det är det barnet inte förstår som kan stanna kvar 
och ge mardrömmar. Barn behöver bearbeta sin rädsla genom att prata eller leka. Barn leker 
det de har sett. Om de ser våld leker de våldslekar. Det har forskats mycket – framförallt i 
USA – om huruvida tevetittande kan utlösa våld. Frågan är om det är så att aggressiva barn 
söker sig till underhållningsvåld eller om det är underhållningsvåldet som gör dem aggressiva.  
Forskarna har bara kunnat enas om att ”Tittande på våld i TV och på film kan leda till 
aggressivt beteende hos vissa barn under vissa omständigheter”. Man kan hjälpa barnen 
genom att styra tittandet och förstå vad de tittar på och genom att titta tillsammans och sedan 
tala om vad man sett. Man kan lära de yngre barnen att de måste fråga innan de sätter på teven 
eller videon.30

 
Många experter oroar sig för att barn alltför tidigt får se på nyhetssändningar som innehåller 
våld och grymheter som är på riktigt. En del forskare anser att barn i förskoleåldern helst inte 
ska se nyheter och andra rapporteringar som innehåller våld och grymheter. De anser att barn 
långt upp i skolåldern inte bör se verklighetstrogna vuxenfilmer eller nyheter annat än i 
sällskap med vuxna. Ett litet barn som sitter passivt framför teven måste uppmärksammas 
efter som det kan tyda på att barnet inte mår bra. Intresset för teven brukar svalna om man 
erbjuder andra sysselsättningar istället.  
 
Det finns experter som anser att datorer hämmar barnen i deras motoriska och sociala 
utveckling eller att våldsinslagen och kampen mellan svart och vitt och saga kan störa barnets 
emotionella utveckling. En del tycker att datorer är det bästa som finns för fantasin och att den 
bästa tänkbara hjärngympan är att vandra i den virtuella världen. Pedagoger brukar betona det 
trevliga och lärorika med datorspel till barn. En del hjärnforskare anser att det är de 
”meningslösa” spelen med sagor och figurer som utvecklar och utbildar kreativa 
framtidshjärnor.31  
 
Verkligheten är mer komplicerad för dagens barn än den var på sjuttiotalet när jag själv var i 
förskoleåldern. Det syns även i berättelserna. Pokémon är några små japanska 
dataspelsfigurer. I berättelsen har en mänsklig tränare flera Pokémon och låter dem möta 
motståndare att kämpa emot. De har olika egenskaper. En Pokémon kan till exempel ställa sig 
på svansen för att undgå en elektrisk stöt. Figurerna kan utvecklas till andra figurer. 
Pokémons värld är magisk, fragmenterad, snabbt föränderlig och det slår bokstavligen talat 
elektriska gnistor om den. Barnen förstår troligen berättelserna bättre än jag gör när jag 
försöker leva mig in i Pokémons värld genom att läsa ett ”fanhäfte”.32

                                                 
30 Hofsten Kristina, Lidbeck Lena  1999 Stora boken om barn, s.296 - 297 
31 Ljungström 2000 Åldrar och utveckling, s.99 
32 Pokémon fanhäfte 4, 2001  
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3.4 Bilder 
Den som inte har några referensramar i form av egna erfarenheter blir lätt ett offer för 
påverkan av reklam och massmedia. När skriftspråket utarmas till ett datoranpassat 
informationsmedium utan emotion och sinnlighet blir bildens betydelse desto viktigare för att 
uttrycka egna upplevelser, erfarenheter och känslor. Sagans symbolvärde lämpar sig väl för 
avbildning. Bilden och ordet speglar och kompletterar varandra både i utvecklingen av 
språkfunktioner och i den vuxnes kommunikationer med omvärlden. Bilden är ett verktyg för 
information men också för upplevda erfarenheter och känslor.33

 
Detta verktyg passar bra för de barn som kommer till ett nytt land och behöver kommunicera 
innan de har lärt sig det nya språket. På den nyöppnade förskolan Grodan har barnen sex olika 
hemspråk. Mellan föräldrarna som inte varit här så länge och personalen på förskolan är 
bilderna ett viktigt sätt att kommunicera på. Eftersom det tar längre tid med samverkan och 
information än när alla talar samma språk är personaltätheten högre på denna förskola. Barnen 
som är i åldern tre till fem år får uttrycka sig genom mycket bildskapande. Flera av barnen har 
varit med om krig. Därför är det viktigt att de får bearbeta det genom leken. Personalen leder 
barnens känslor mot att hjälpa skadade. Förskolan är med i ett projekt som drivs i samverkan 
med lärarhögskolan. Personal från Reggio Emiliainstitutet medverkar. Syftet med projektet är 
att ge barn möjlighet att påverka sin egen undervisning och inlärning.34

 
Bildspråket hos barnet är en nödvändig del av den samlade språkfunktionen. Bildspråkets 
expressivitet ger ledtrådar för en bedömning av en individs mognad och erfarenhetsnivå.  
Den som spontant uttrycker sig i bild har oftast något att säga som denne inte kan uttrycka på 
något annat sätt. Yngre barn har sin egen logik och de tycks intuitivt förstå sagans värld.  
De skapar själva i samma anda. I symbolisk form tar de upp människans avgörande 
erfarenheter för tillväxt och utveckling.35

 
Alla barn kan ha glädje av bilder för att bearbeta sina känslor. I videofilmen ”Sverige 
Sagoland – Barnbokslandet” får man se hur några förskolebarn bearbetar sin rädsla för trollet 
i sagan genom att måla trollet på filmjölk. När trollet är ditmålat kan barnet äta upp det och 
ingen behöver vara rädd för trollet längre.36 Barnets förmåga att rita och måla beror dels på 
hur utvecklad barnets handmotorik är och dels på förmågan att se och uppfatta världen. Det 
första barnet intresserar sig för är ansikten. Därefter kommer saker som rör sig som till 
exempel djur, bilar och raketer.  
 
Barn ritar ofta något de känner till väl. Treåringen klottrar ännu. I treårsåldern börjar cirklarna 
komma och ganska snabbt därefter kommer spiralerna. Vid tre till fyra års ålder brukar barnet 
lära sig att rita en huvudfoting som ritas i form av ett ansikte med öga och mun. Sedan sätts 
två streck dit som får vara både armar och ben. Näsan kommer betydligt senare. Med tiden 
sätts allt fler detaljer på plats och barnet lär sig att rita hela människan. Halsen sätts ofta direkt 
på kroppen.37

 
Ett experiment i USA där femhundra barn mellan två och sex år deltog visade att de flesta 
barn i den åldern föredrar den röda färgen. En del forskare anser att barn lär sig uppfatta 

                                                 
33 Lindö, Rigmor 1986 Sagoskolan, s.32-34 
34 Södermanlands Nyheter 20010510 
35 Lindö 1986 Sagoskolan, s.32 – 33  
36 Krantz 1997 Sverige Sagoland Barnbokslandet , video  
37 Ljungström 2000 Åldrar och utveckling, s.26 
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enskilda drag hos bilder samtidigt som de lär sig uppfatta motsvarande enskildheter hos 
föremål. Andra forskare avvisar varje likhet mellan bilder och den värld de representerar.  
De anser att alla bilder istället måste läsas enligt det kulturellt standardiserade systemet.38

 
3.5 Symboler 

Myterna och sagorna talar till oss genom symboler som vilar i vårt undermedvetna. 
Psykologiska fenomen får symbolisk gestalt i sagoinnehållet. Freuds anhängare vill visa på 
det bortträngda material som ligger under myterna och sagorna samt i vilken relation detta 
står till drömmar och dagdrömmar. Jungs anhängare understryker dessutom att händelser och 
gestalter i sagorna överensstämmer med och representerar arketypiska psykologiska fenomen. 
Dessa gestalter visar i symbolisk form behovet av att jaget kommer upp till ett högre livsplan. 
Denna inre förnyelse blir genomförbar när inneboende krafter blir tillgängliga för individen. 
Familjesituationer och relationer anges i nummer, både i det medvetna och i det omedvetna.  
 
Ett står för vår egen person i förhållande till omvärlden. I det omedvetna och drömmarna kan 
ett även stå för den av föräldrarna som dominerar. För en vuxen kan det även ange en person 
som har makt över oss, till exempel chefen. Två står för ett par som i kärlek och äktenskap. 
Två mot en står för något som inte är rent spel, som att vara hopplöst utklassad i någon 
tävling. För barn står talet två ofta för de två föräldrarna och talet tre för barnet i relation till 
sina föräldrar men inte till syskonen. Nummer tre refererar till barnet oavsett vilket nummer 
det har i syskonskaran. Att överträffa de två betyder i det omedvetna att överträffa 
föräldrarna. Eftersom barnet har svårt att erkänna inför sig självt att han vill överträffa sina 
föräldrar kamouflerar sagan detta med att han överträffar de syskon som har en låg tanke om 
honom.  
 
Tre är ett mystiskt tal som ofta är heligt. Ett exempel är tretalet med Adam, Eva och ormen. 
Enligt Bibeln betecknar de kunskapen om köttet. Tretalet i sagorna verkar ofta syfta på det 
som psykoanalysen kallar detet, jaget och överjaget. De otaliga sagor där hjälten till en början 
benämns som en dummerjöns beror på att vi har en benägenhet att till en början identifiera oss 
med honom långt innan han visar sig överlägsen dem som ser ner på honom. Ett litet barn 
känner sig alltid dumt och otillräckligt - oavsett sin intelligens- när det möter den 
komplicerade omvärlden. Det är därför många sagor börjar med att hjälten förringas och 
betraktas som dum. Att stiga ner i jordens undre mörker symboliserar att stiga ner i vår egen 
undre värld. Veckans sju dagar är i sagan ofta en symbol för varje dag i vårt liv.39

 
Barnen ska ofta ge sig in i nya saker. I Bockarna Bruse symboliseras det okända av bron på 
andra sidan. Trollet under bron kan vara en symbol för det okända och skrämmande samt om 
att besegra ett hinder på vägen, vilket är vanligt i sagor. Bocken kan tyckas galen som går 
över bron fast han vet om trollet men han lurar ju trollet. Troll är ofta symboler för något vilt 
och okänt, broar för en väg från det ena till det andra. Olika barn har olika tolkningar. Trollet 
kan till exempel symbolisera den egna vreden, en ny grannpojke eller pappa som kommer 
hem full. Symbolerna i sagan går på djupet. Genom sagan kan flickor identifiera sig med 
manliga egenskaper till exempel styrka och tvärtom. Sagor slutar alltid lyckligt. Barn vill ofta 
höra samma saga flera gånger. Varje gång bearbetar de vad de hört och vågar gå lite djupare 
in i sagan. Om man vet att sagan slutar lyckligt vågar man engagera sig mycket mera 
känslomässigt.40

 
                                                 
38 Ellboj, Stellan och Centrum för barnkulturforskning 1982 Pekbilder, s.35-37 
39 Bettelheim 1979 Sagans förtrollade värld, s 46-47,103, 126-127,129-131,259 
40 Sveriges Utbildningsradio 1994 Mörker och ljus – små barns livsfrågor är också vuxnas, video 
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Erich Fromm har en teori om tre olika typer av symboler:  
 

1) Den konventionella begreppssymbolen där till exempel ordet hund är en symbol för 
djuret hund.  

2) Om man haft en obehaglig upplevelse i en viss stad och senare förknippar stadens 
namn med den obehagliga upplevelsen handlar det om den tillfälliga symbolen som 
är av mer privat karaktär än de andra två.  

3) Arketypen eller den universella symbolen grundläggs genom att man intuitivt 
upplever en förbindelse mellan en inre (känsla eller tanke) och en yttre 
sinnesupplevelse. Erich Fromms utgångspunkt är att människor förknippar vissa 
begrepp med vissa erfarenheter och att detta skapar det universella språket. Han säger 
att symbolikens förekomst i myter och drömmar i alla tider och alla kulturer bevisar 
denna teori. En universell symbol kan betyda olika saker i olika kulturer. I Norden har 
solen alltid symboliserat liv, alstring och fruktsamhet. I ett torrt och varmt klimat kan 
det vara regnet som får symbolisera livskraften.41 

 
I legenden ”Guds lille narr” är solen en symbol för glädje. Legenden handlar om den 
föräldralösa tiggarpojken Giovanni i Sorrento som var lycklig för att han kunde jonglera. Han 
brukade få mat av en bekant för att han drog kunder till hennes grönsaksstånd. När han hade 
visat vad han kunde för en cirkus som kom på besök i staden fick han jobb. Ett av hans 
nummer var att jonglera med bollar i olika färger så det såg ut som om han jonglerade med 
regnbågen. I slutet av det numret tog han fram ett guldklot och sade att det var solen. Han 
blev mycket berömd och kunde snart lämna cirkusen för att uppträda på egen hand. En gång 
mötte han några franciskanermunkar som sade att hans jonglerande var till Guds ära eftersom 
han jonglerade för att göra andra glada. När han blev äldre kom det svårare tider men 
Giovanni fortsatte att jonglera tills han en dag tappade regnbågsklotet så alla regnbågsbollarna 
trillade ner. Då kastade den skadeglada publiken frukt och stenar på honom så han måste fly 
för sitt liv.  
 
Giovanni slutade helt med att uppträda och jonglera. Hans pengar tog slut och hans kläder föll 
i trasor. Därför måste han tigga sig fram och sova i portgångar som när han var liten. En dag 
sade Giovanni att det var dags att fara hem. En kall vinternatt när det blåste och regnade kom 
han fram. Han gick in i franciskanermunkarnas kyrka och somnade kall och våt i ett hörn. 
Han vaknade av musik. Kyrkan var full av tända ljus och sjungande människor som lade ner 
vackra gåvor framför en staty som föreställde en kvinna med ett barn. Giovanni frågade en 
kvinna vad det handlade om och hon sade att de firade Kristi födelsedag. När de andra gått 
tittade Giovanni på statyn och önskade att han också haft något att ge till barnet som såg 
allvarligt, strängt och ledset ut trots alla presenter. Sedan kom han på att han fått folk att le 
förut. Han sminkade sig till narr, rullade ut mattan och började jonglera med bollarna. Det 
gyllene klotet flög högre och högre, fortare och fortare. Han hade aldrig jonglerat så bra i hela 
sitt liv. Till dig söta barn sade han innan han föll död ner på golvet. En präst och en munk 
fann honom. De fann något annat också. Barnet log och höll ett gyllene klot i handen.42

 
Första gången jag läste ”Guds lille narr” missade jag budskapet och kände mest medlidande 
med Giovanni för att han fick ett så hårt och ensamt liv. Andra gången jag läste berättelsen 
tyckte jag att den verkade passa bra som utgångspunkt för att tala med barnen om livsfrågor. 
Här finns svåra känslor och händelser som ensamhet, fattigdom, sorg, skadeglädje, död och 
rådvillhet (vad skulle han ge till barnet när han inte hade råd med någon present?). Samtidigt 
                                                 
41 Lindö 1986 Sagoskolan, s.32 - 33  
42 De Paola, Tomie 1986 Guds lille narr   
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finns det vänskap, framtidstro, glädje, lycka, givmildhet och framför allt finner Giovanni 
alltid en lösning på problemen. Jag insåg att Giovanni var lycklig för att han gjorde andra 
lyckliga och kunde lösa sina egna problem. Tredje gången jag läste berättelsen var budskapet 
lika solklart som guldklotet i berättelsen. Jesusbarnet blev inte lyckligt trots alla presenter 
eftersom han inte upplevde något. Först när någon gav honom en upplevelse kunde barnet le. 
Detta budskap känns extra aktuellt i dagens prylsamhälle. Något annat jag tänkte på efter att 
ha läst boken var att Giovannis känsla för vad barnet behövde var viktigare än de andras 
kunskaper om kristendomen. Detta är något som också känns aktuellt i ett samhälle där 
kunskap ofta värderas högt och känslor ska trängas undan. Dessutom var Giovannis 
självkännedom och minne av att vara barn viktigare än de andras erfarenheter av barn. 
 

3.6 Rädsla för sagor 
Enligt Bettelheim förringar många begåvade välmenande, moderna medelklassföräldrar 
värdet av sagor. En del människor anser att sagor är ohälsosamma för att de inte ger sanna 
bilder av livet. De tänker inte på att barnens sanning kan vara en annan sanning än de vuxnas. 
De har inte förstått att sagorna inte är ute efter att beskriva yttervärlden och ”verkligheten”. 
En del föräldrar är rädda för att de ljuger för barnen när de berättar sagor. Innan barnet kan 
veta vad som är sant måste det ha något att referera till. När de frågar om en saga är sann vill 
de veta om sagan har något väsentligt att säga dem. På frågan om ifall de är sanna räcker det 
nästan alltid med svaret att det hände för länge, länge sedan i Sagolandet. Sanningen i sagorna 
är vår fantasis sanning. Enligt Bettelheim har J. R .R Tolkien sagt att frågan om huruvida det 
som händer i sagan är sant inte får besvaras överilat eller lättvindigt. Enligt Tolkien är det 
viktigare för barnet att få veta om figuren i sagan var snäll eller stygg. Barnet försöker ta reda 
på vilken sida som är den rätta och vilken som är den orätta.  
 
En del föräldrar är rädda att barnen ska ryckas med av sin fantasi och tro på trolldom om de 
får höra sagor. Andra föräldrar är rädda för att barnen inte ska lära sig bemästra verkligheten 
om de får för mycket sagofantasi. Enligt Bruno Bettelheim är det tvärtom så att vår 
personlighet behöver backas upp med en rik fantasi kombinerad med ett stabilt medvetande 
och ett klart grepp om verkligheten. Detta för att vi ska kunna ta itu med de uppgifter livet ger 
oss. Han anser att vilken erfarenhet det än gäller påverkar alla sidor i vårt väsen samtidigt. 
Utvecklingen spårar ur när någon del av personligheten – detet, jaget eller överjaget – 
medvetet eller omedvetet dominerar någon av de andra delarna och tömmer den totala 
personligheten på dess speciella resurser.  
 
De som lever uteslutande i sin fantasi lever i tvångsgrubbel över något stereotypt tema. 
Tidigare har man felaktigt trott att en alltför frodig fantasi hindrar oss från att leva i 
verkligheten. I själva verket är det så att de som lever instängda i en fantasivärld inte har 
någon rik fantasi utan är instängda i en enda ångestfull eller önskeuppfyllande fantasi som de 
inte klarar att bryta sig ur. Fritt flödande fantasi i fabulerad form som rymmer en rad problem 
som man möter i det verkliga livet förser jaget med mycket material att arbeta med.  
Detta rika och omväxlande fantasiliv som tillförs barnet genom sagorna kan hjälpa barnet att 
inte fastna inom de trånga gränserna för ett fåtal ängsliga eller önskeuppfyllande drömmar 
som kretsar kring ett fåtal trånga sysselsättningar. Det tragiska med en stor del barnpsykologi 
är att upptäckterna inte gagnar barnet. Upptäckterna är korrekta och viktiga men hjälper den 
vuxna människan att förstå barnet utifrån sin egen referensram.  
 
Innan vetenskapsmannen börjar forska leker han med idéer. Enligt Bettelheim sade Freud att 
tanken är ett sätt att utforska möjligheter utan att ta de risker som faktiska experiment innebär. 
Barnets tankar utgörs av dess fantasier. Ett barn som försöker komma underfund med sin egen 
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person eller föreställer sig vart vissa handlingar leder fantiserar runt de sakerna. Om den 
vuxne envisas med att hans sätt att se på världen är det enda rätta håller barnet med för att det 
inte tycker det lönar sig att försöka komma till en ömsesidig förståelse. 
 
När psykoanalysen kom med sina nya upptäckter och barnpsykologin avslöjade hur våldsam, 
ångestladdad, destruktiv och till och med sadistisk ett barns fantasi är påstod de som tvivlade 
att det är sagorna som skapar eller i hög grad uppmuntrar sådana upprörda känslor. Därför 
bestämde de personerna att ett odjur i en berättelse för barn måste vara vänligt. De förstod inte 
att barnet kan känna sig som ett odjur eller vara rädd för att vara ett odjur och att detta odjur 
förföljer barnet ibland. När de vuxna inte erkänner odjuret som finns i barnets omedvetna 
hindrar de barnet att fantisera om sagornas odjur. Barnet behöver de fantasierna för att lära 
känna odjuret inom sig och få vägledning om hur det ska tämjas. 
 
De vuxna trodde att de kunde jaga bort sagans jättar och troll, som symboliserar de mörka 
krafterna i vårt undermedvetna, genom att svälta barnens fantasi. På så vis ville de hindra 
dessa krafter att spärra vägen för barnets förståndsutveckling. De trodde att barnet skulle 
tränga undan obehagliga fantasier och ägna sig åt behagliga när det hindrades att 
uppmärksamma sitt omedvetna och inte fick höra sagor som kunde tala till det omedvetna. 
Det omedvetna innehåller det råmaterial jaget bygger upp sin personlighet med och utan de 
fantasier som ger oss hopp har vi inte kraft att möta motgångarna i livet. Dessa fantasier 
behöver få näring när vi är barn. Folksagan är allas vårt fantasiarv som barnen behöver för att 
bemästra livsproblemen.  
 
När det inte längre gick att förneka att barnet hade ångest även om det inte fick höra några 
sagor drog man slutsatsen att man därför inte borde göra den ångesten värre. Man ville skona 
barnet från allt som verkade skrämmande. En viss saga kan verkligen skrämma ett visst barn 
men när barnet har bekantat sig med sagan blir det lugnat och det obehagliga i rädslan vänds 
till den mycket behagliga känslan av att öppet ha mött och bemästrat rädslan. Det barn som 
får veta att andra har liknande fantasier känner sig som en människa bland andra. Om ett barn 
inte får höra berättelser som i förtäckta ordalag berättar att andra har samma fantasier får 
barnet en känsla av att vara ensamt om detta och blir skrämt av sina fantasier.  
 
Anledningen till att bildade föräldrar förbjöd sagor för sina barn samtidigt som psykoanalysen 
avslöjade att det lilla barnets sinne inte är alltigenom oskuldsfullt kan vara att psykoanalysen 
samtidigt avslöjade att barnet både älskar och hatar sina föräldrar. Föräldrar vill vara älskade 
av sina barn och vill därför inte att de ska höra sagor som kan få dem att se pappa och mamma 
som stygga och förbjudande. De vill tro att om barnet ser dem som till exempel en häxa eller 
jätte så beror det på sagor de hört och inte på föräldrarna själva. Dessa föräldrar hoppas att 
barnen inte kommer att se någon av sina föräldrar i en sådan bild om barnet hindras att lära 
känna sådana figurer. De föräldrarna lurar sig själva när de tror att det är sagorna som har fått 
barnen att se dem på det viset ibland. Anledningen till att barn älskar sagor är att sagan trots 
all vrede och alla ångestfulla tankar den gestaltar alltid kommer fram till ett lyckligt slut som 
barnet inte kan föreställa sig på egen hand.43

 
3.7 Berättarens roll 

För att sagan ska få sitt fulla värde måste den vara en gemensam upplevelse för den som 
berättar och den som lyssnar. Sagan bör hellre berättas än läsas högt för att till fullo utvinna 
sagans symboliska betydelser, trösterika egenskaper och vad den kan förmedla från människa 
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till människa.44 Förmågan att konkretisera och visualisera abstrakta begrepp är viktig även för 
det intellektuella tänkandet. När barnen lyssnar på sagorna lär de sig att lyssna på de vuxna. 
Det ökar deras respekt och de lyder mer. Ordet lyda betydde ursprungligen att lyssna. Det är 
viktigt att ha ögonkontakt med lyssnarna och att ha ett bra tempo när man berättar.  
 
Berättelsen kan bli platt och livlös om man inte stannar upp och dröjer vid några dramatiska 
ögonblick. Små barn kan ha stöd av att man illustrerar med kroppen. Den som tycker om att 
spela teater kan skådespela sagan. Annars är det bättre att lyssnarna själva får använda sin 
fantasi. Tonfall, språkmelodi och röstkaraktär säger lika mycket som själva orden. De visar 
berättarens känslor och förhållande till historien. I en del sagor finns sånger och en del sånger 
berättar historien på egen hand. I en afrikansk berättartradition kan lyssnaren avbryta och säga 
”Berättare, jag var där”. ”Vad såg du” frågar berättaren då och överlåter därmed berättelsen 
en stund till den som avbröt. Om berättaren uppskattar bidraget tackar han med orden ”Ja, du 
var verkligen där”. 
 
Det finns ett afrikanskt talesätt som säger ”Gudarna ger inga barn till den som inte kan hundra 
sagor”. Den som vill lära sig hundra sagor att berätta muntligt kan hitta på en fantasiföljetong. 
Ett annat sätt är att göra om de vardagliga händelserna och gemensamma upplevelserna till en 
saga. Det går också bra att sjunga en saga. Barnen kan också hjälpa till med att hitta på sagor. 
De bästa berättelserna är ofta de man själv gillar. Berättarens uppgift är att hänföra lyssnarna. 
Det betyder att berättaren ska föra lyssnaren hän till den berättade världen. Det kan vara bra 
att öva in början och slutet på berättelsen i förväg. Inledningens uppgift är att locka lyssnarna. 
Det är viktigt att inte fortsätta berätta bara för att förlänga historien. En saga utspelas ofta på 
tre till fyra platser, till exempel ett slott, en skog och en stad. Lyssnarna förväntar sig att 
snabbt få veta vem som är huvudpersonen, att historien har ett problem och att de får veta 
problemlösningen. Barn vill ofta höra samma saga flera gånger.  
 
Barn gillar berättelser om när de vuxna var barn. Människors levnadsöden är ofta lätta att 
lyssna på eftersom det går att leva sig in i huvudpersonernas problem. Det är handlingen som 
gör berättelsen begriplig men det är berättarens inre bilder som fängslar lyssnarna och väcker 
deras inre känslor. De kan blockera fantasin och göra att man tror att det bara finns ett riktigt 
sätt att uppfatta berättelsen på. Om man letar material till muntliga berättelser i böcker ska 
man tänka på att det är handlingen och inte språket som är det viktigaste. Berättelsen ska ju 
ändå berättas med ens egna ord. Det finns många folksagor i dagens böcker. De brukar 
fungera mycket bra att berätta muntligt eftersom deras ursprung ju är muntliga berättelser.  
De sagor som inte börjat som muntliga berättelser och som har en viss författare till 
upphovsman kallas för konstsagor. Selma Lagerlöf, Elsa Beskow och H C Andersen är några 
av de mest kända konstsagoförfattarna i Norden. Barn som tidigt får lyssna på muntliga 
berättelser utvecklar en större förmåga till inlevelse. Dessutom förstärks deras bildsinne.45  
 
Det brukar inte vara så svårt att finna rätt saga för rätt tillfälle. När man har berättat sagan kan 
man bearbeta den med hjälp av drama, teckningar eller samtal. Ibland bör man välja sagor 
med kvinnliga huvudfigurer eftersom det är svårare att hitta starka självständiga 
identifieringsobjekt för flickor än för pojkar i sagorna. För barn från andra länder kan man 
välja sagor från deras hemländer eftersom det kan stärka deras självkänsla. Om barnet har 
något aktuellt problem kan man välja en saga som återspeglar det.46  
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Det kan vara givande att jämföra olika varianter av samma saga. I äldre franska uppteckningar 
av Rödluvan anade hon oråd sedan hon hamnat i säng med vargen. Därför påstod hon att hon 
måste ut och kissa. Vargen tyckte att hon kunde kissa i sängen men lät henne gå sedan han 
fäst en tråd runt hennes fot. Rödluvan fäste tråden runt ett plommonträd och smet hem.  
 
Sägner är berättelser som gått från mun till mun. De är korta historier om saker som sägs ha 
hänt på riktigt. Man får ofta veta exakt var händelsen utspelat sig och vilka personer som var 
inblandade. Ibland handlar sägner om vitterfolket, näcken och andra väsen ur folktron. De är 
vanligen lätta att berätta men för att de ska bli intressanta att berätta bör de hämtas från platser 
som lyssnarna känner till. Biblioteket eller hembygdsföreningen brukar kunna hjälpa till med 
att hitta sägner från den lokala trakten. Sägner och myter ger ibland förklaringar till varför 
världen är som den är. En förklaringssägen är till exempel den om när räven lurade björnen att 
fiska med svansen i en isvak mitt i vintern så björnens svans frös fast och blev så kort som 
den är nu. Många myter försöker förklara hur världen kom till. Var det när elden och isen 
möttes i Ginnungagap som vikingarna berättade eller var det den stora explosionen Big Bang 
som skapade universum?  
 
En levande berättelse kan nå så djupt att man bör vara försiktig med alltför hemska inslag 
eller olyckliga slut i en historia man berättar för barn. Nu när folktro och sagovärld värderas 
högt får barn ibland höra saker som skulle fördömas om dem skulle visas på video. Det 
betyder inte att alla hemskheter måste undvikas. En muntlig berättelse kan vara ett utmärkt 
medel för att förmedla livsvisdom och kunskap. Många vackra folksagor handlar om döden, 
om föräldrar som överger sina barn och så vidare. Den som känner sina lyssnare känner också 
intuitivt vad de behöver och det påverkar berättelserna. De märker vad lyssnarna tål att höra. 
De berättelser de behöver höra kommer att angå åhörarna på ett mycket djupare sätt.47

 
 
 

4. FÄLTSTUDIER 
 

4.1 Sagan i förskolan 
En dag besökte jag Malmvillans förskola i Nyköping. Det är ett enavdelningsdaghem med 
tjugo barn i åldern ett till sex år. Några barn sov ute i vagnarna när jag kom vid ettiden. Jag 
blev presenterad för de äldre barnen som befann sig på villans övervåning. Några av de 
mellanstora barnen var i ett annat rum. Flera av barnen ritade. Några kom upp från ett annat 
rum och ombads visa mig dinosaurierummet. Det gjorde de gärna. Jag blev presenterad för 
leksaksdinosaurierna i rummet och sedan gick vi upp igen. En femårig flicka och en femårig 
pojke ville spela Bamsespelet med mig. Barnen bad mig läsa reglerna men talade sedan om att 
de hade förenklat dem och att det var så vi skulle spela. Medan vi samlade honungsburkar och 
funderade på hur vi skulle undvika att trilla ner i hålen frågade jag de barnen och några barn 
som hade byggt ett tåg av stolar om de visste vem Gud var. De hade inte tid att prata med mig 
så de sa att de aldrig hade hört talas om någon Gud.  
 
Jag försökte en gång till med att få svar på min fråga och bad barnen att ta tåget för att fråga 
om någon visste vem Gud var. En sexårig pojke sade att han redan visste det. Jag frågade om 
han kunde berätta det för mig. - Det tänker jag aldrig avslöja, blev hans svar.  
En femårig flicka kom och ville spela spel med oss. Den andra flickan frågade om hon ville 
sitta i mitt knä och eftersom hon ville det spelade vi tillsammans. Flickan som spelade 
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Bamsespelet tillsammans med mig sade att hon visste vem Gud var. Hemma hos henne brukar 
de tacka Gud på kvällen. Hon berättade för mig att Gud bor i himlen. När jag frågade barnen 
jag spelade Bamsespelet med om man kan se Gud var alla överens om att man inte kan se 
honom men att det går att rita honom. Flera av barnen sade att Gud är guldfärgad och någon 
sade att han har skägg. De var helt eniga om att Gud är en han.  
 
När vi hade pratat om Gud en stund frågade jag barnen vid bordet vilken bok de tyckte bäst 
om. De två femåriga flickorna och den femårige pojken var helt överens om att ”Aja, baja 
Alfons Åberg” var den bästa boken de visste. De pratade i mun på varandra för att berätta för 
mig att boken är bra för att den är rolig och att den handlar om en verktygslåda. Boken är 
rolig för att Alfons är busig och inte gör som pappan säger. Det är roligt när pappan säger :  
- ”Aja, baja, Alfons”. Medan vi pratade om Alfons kom den sexårige killen som aldrig tänkte 
avslöja hemligheten om Gud för mig och en femårig kille fram till bordet och undrade vad vi 
pratade om. Jag berättade för dem att vi pratade om sagor och frågade vilken bok de tyckte 
bäst om. Pojkarna svarade att de gillade Pokémon bäst för att det är äventyr. När pojkarna fick 
veta att de andra barnen hade sagt Alfons sade de att den boken också var bra. De som gillade 
den boken bäst tyckte att Pokémon också var bra.   
 
Enligt personalen på Malmvillans förskola tycker barnen som är i åldern tre till sex år bäst om 
Alfons och gamla klassiska sagor. Förskolan har valt att lägga tonvikten på sagor, språk och 
fantasi på grund av att det är viktigt att stimulera den språkliga utvecklingen, fantasin samt att 
själv kunna göra sig bilder. Personalen kan inte peka på en teori som de speciellt använder sig 
av. De använder sagan pedagogiskt genom att berätta sagor, läsa sagor, dramatisera sagor och 
skapa sagor. De läser ”allt” för barnen. De använder också sagor för att prata med barnen om 
livsfrågor. Personalen säger att en bra saga är en saga som barnen kan identifiera sig med. Det 
onda och det goda ska finnas med i sagan och det goda ska segra. Den som berättar sagan är 
den som ger barnen upplevelser. De berättar ofta sagor muntligt utan att använda några 
böcker. De hittar inte på egna sagor tillsammans med barnen men säger att de ska bättra sig på 
det området. På förskolan finns ett sagorum. Vid mitt besök är bland annat Alfons Åberg 
aktuell i sagorummets bokhylla. Ibland går personalen till biblioteket med barnen. Månadens 
bok är en bok de aldrig läser ur utan dramatiserar. ”En kvart om dan” innebär att barnen får 
med sig en bok hem som föräldrarna läser ur. När de har tema delar de in barnen i tre grupper 
efter deras ålder. De äldre barnen har till exempel haft indianer som tema. 
 

4.2 Vilka sagor gillar barnen och varför? 
För att få mer kunskaper om vilka sagor barnen tycker om såg jag mig omkring i Nyköping. 
På Gripes modellteatermuseum finns en fast utställning i form av en teatervärld i miniatyr 
med scenerier ur sagospel, operor och berömda teateruppsättningar från artonhundratalet och 
början av nittonhundratalet. Barnen kan fantisera runt scenbilderna och göra ändringar i 
teatern med hjälp av rörelser, ljud och ljus. I verkstaden kan man tillverka en egen 
modellteater till sin favoritsaga eller till en egen berättelse. Det finns möjlighet att prova på att 
spela i en riktig modellteater. Under den mörka årstiden erbjuds en aktivitet varje helg. Det 
kan till exempel vara sagostund, barnteater, slöjd eller målarverkstad.48

 
Några meter från museet finns biblioteket. Jag gick till barnavdelningen och noterade att barn 
i denna ålder gärna tittar själva i bilderböcker. I ”Åldrar och utveckling” ges några tips till den 
som ska välja böcker till sina barn. Till de minsta barnen rekommenderas böcker med 
realistiska bilder och klara färger. Pastelliga bilder rekommenderas inte. Rim, ramsor och 
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ordlekar anges som bra för fantasin och språkutvecklingen och alla bra sagor ska ha ett 
lyckligt slut för att ge barnen hopp. Roliga böcker brukar uppskattas av barnen och de får 
gärna vara spännande också. Den som är liten och rädd växer genom att möta och övervinna 
farorna i sagan.49 Nackdelen med biblioteksböcker är att de måste lämnas tillbaka. Barn vill 
ofta höra samma saga flera gånger. Därför är det bra att ha egna böcker. För att se vilka 
böcker som verkar populära och var de finns att köpa tittade jag i affärerna.  
 
För att se vilka sagor som rekommenderas för barn i åldern tre till sex år tittade jag i flera 
olika sagoböcker. Några av de sagor som rekommenderas för tre- och fyraåringar är 
”Guldlock och de tre björnarna”, ”De tre bockarna Bruse” och ”Sagan om pannkakan”. 
För fem- och sexåringar rekommenderas något längre och något mer komplicerade berättelser 
som ”Mästerkatten i stövlar”, ”Kejsarens nya kläder” och ”Askungen”. De barn i åldern tre 
till sex år som jag själv har berättat sagor för har gillat Astrid Lindgrens sagor, Nalle Puh, 
sagor om spöken, gamla folksagor, Alfons och sagor om dinosaurier. Mumintrollen och 
Disneys figurer brukar också vara populära och barnen jag pratade med gillade även Pókemon 
och Bamse. Alla de här berättelserna fann jag i Nyköpings affärer. Bokhandeln, större 
leksaksaffärer och de stora varuhusen brukar sälja böcker och de flesta kiosker har enklare 
böcker som till exempel pixi - böckerna. Det finns också flera affärer som säljer begagnade  
böcker men denna gång ville jag köpa en ny bok så jag jämförde priserna först och de skiljde 
sig ganska mycket mellan olika affärer. 
 
 
 

5. VAD FÅR JAG FRAM? 
 

5.1 Slutdiskussion 
Det har varit både roligt och jobbigt att skriva denna uppsats. Det roliga var att få läsa och 
prata om sagor samt att få veta mer om barns utveckling och om symboler. Det jobbiga var att 
få klarhet i metoden jag valde. Flera gånger mailade jag läraren för att få råd. Efter att ha gjort 
de föreslagna ändringarna fick jag höra att det inte alls var så han menat. Ibland blir det 
missförstånd fast man gör sitt bästa. I detta fall var missförstånden en tolkningsfråga precis 
som sagans symboler är en tolkningsfråga. Sagor är bra för att utveckla tankarna men i vissa 
fall krävs det mycket tydliga fakta för att kommunicera. En del av problemet med 
kommunikationen då denna uppsats skrevs var att råden gavs på distans. I vårt samhälle 
saknas ibland den närhet som stundtals krävs för en god kommunikation. Barn behöver närhet 
för att känna sig trygga. Sagostunden är ett utmärkt tillfälle att kommunicera och att umgås.  
 
I denna uppsats används Bettelheims teori om vad sagan kan betyda för barnets utveckling. 
Eftersom Bettelheims teorier om sagor till stor del bygger på Freuds forskning gäller samma 
kritik till stor del för dem båda. Oidipusteorin har blivit starkt kritiserad och av vissa anses 
den numera vara helt ute. Eftersom en stor del av psykoanalysen och modern forskning 
bygger på Freuds teorier tror jag dock inte att det är så enkelt som att säga det. När jag 
jobbade med denna uppsats fick jag upp ögonen för hur missförstådd Oidipusteorin verkar 
vara. Syftet med Oidipusteorin var troligen inte att skrämma föräldrarna eller att sexualisera 
oskyldiga känslor. Istället var syftet troligen att precis som i de gamla folksagorna ge 
människan ett redskap för att hantera även de mörka känslorna och för att våga hoppas på 
framtiden.  
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Precis som folksagorna och religionen präglas av samhällets förändring gör även 
psykoanalysen det. I framtiden kanske detet, jaget och överjaget kommer att ses som religiösa 
symboler och Oidipusteorin anses vara deras heliga skrift. Innan jag läste ”Sagans förtrollade 
värld” tyckte jag att Freud verkade fixerad vid sex och att han överdrev. Bettelheim förenklar 
hans teorier och jag tycker de är användbara för att beskriva att barn måste frigöra sig om man 
är införstådd med att det handlar om barns naturliga bindning till sina föräldrar och inte om 
någon vuxen sexualitet. Dagens forskare är i de flesta fall överens om att våra relationer i 
barndomen påverkar de relationer vi får som vuxna. Därmed går inte Oidipusteorin att 
förkasta, bara den missförstådda delen om att föräldrar skulle kunna älska sina barn på fel sätt. 
Det är ju inte helt säkert att varken jag eller Bettelheim verkligen har förstått vad Freud 
egentligen menade men säkert är att Bettelheims bok fick mig att se Freud på ett nytt sätt.  
 
Personligen tror jag inte att barnen måste förälska sig i föräldern av motsatt kön och vara 
svartsjuk på den av samma kön för att utvecklas. Däremot tror jag på att de relationer vi har 
tidigt i livet påverkar de relationer vi har senare i livet. Det tragiska med Freud är att hans 
uttalanden har tolkats som att föräldrar skulle kunna älska sina barn på fel sätt. Genom att 
skilja på äkta kärlek och skenbar kärlek för att täcka egna behov hjälpte Bettelheim mig att 
reda ut en del av Freuds begrepp som jag tidigare inte förstått. Det handlar om att vi behöver 
mogna, kärleksfulla vuxna omkring oss för att själva utveckla förmågan att ha bra relationer 
som vuxna. Den som inte fått det behöver goda förebilder och goda erfarenheter för att kunna 
utveckla stabilare relationer eller för att våga möta sig själv. 
 
Äkta kärlek kan man inte ge på fel sätt. Jag har ofta funderat på varför så många som fått 
kärlek ändå inte bryr sig om vare sig själva eller andra. En del av svaret på det fick jag när jag 
läste citaten av Lars H Gustafsson (se känslor sidan 10). I vårt samhälle finns det för mycket 
”tycka synd om och hålla med” men för lite ”hålla om och känna med”. De som inte får ta 
ansvar känner sig inte betydelsefulla och de som inte gör det bryr sig många gånger inte. Barn 
behöver respekt och att respektera en annan människa är också att ge den det ansvar den 
klarar av. Människor måste förstå sina egna känslor för att kunna förstå andras känslor. Den 
som har bra fantasi har också bra inlevelseförmåga. Sagan hjälper barnet att utveckla sin 
fantasi och sitt språk. Den som inte har något språk kan inte uttrycka sina känslor lika bra.  
 
För barn är det viktigt att kunna kommunicera känslomässigt med andra personer. 
Symbolerna i sagan går på djupet och hjälper barnet att uttrycka sig. Barn behöver fantasier 
för att förstå sammanhangen eftersom förnuftet bara förvirrar dem så länge de saknar 
erfarenheten. Barn tänker inte objektivt utan animistiskt. Den som är rädd för sagor bör vara 
väl medveten om att det inte är sagorna utan den naturliga utvecklingen som får barnen att tro 
på magi. Rädslan för alltför hemska sagor kan dock vara befogad. Jag drömde själv en 
mardröm efter att ha läst en otäck saga i samband med denna uppsats men den sagan har jag 
inte skrivit något om.  
 
Bettelheim saknar konfrontationen med människans mindre goda sidor och med åldrandet och 
döden. Jag tycker att vi ska vara glada för att sagorna blivit mindre hemska eftersom det tyder 
på att vi lever i en tryggare tid och i ett tryggare samhälle än våra förfäder. Det går att finna 
nyare berättelser som tar upp livsfrågor och mörka känslor. ”Ängeln och den blåa hästen” av 
Ulf Stark är ett exempel på det. Jag tycker inte det finns någon anledning att vara rädd för 
sagor. Det gäller bara att välja en saga som inte är alltför hemsk. Precis som man inte brukar 
låta barnen se vilka teveprogram eller filmer som helst. Jag anser att det är fel att hindra barn 
att få höra spännande sagor eftersom barnen behöver få bli lite rädda för att få hjälp att 
hantera sina känslor och bli trygga i förvissningen om att hinder går att övervinna.  
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Teorin om att människor behöver sagor och symboler för att hantera sina känslor är inte något 
nytt. Hinduerna har haft denna kunskap i tusentals år. Berättelser och symboler är starkt 
förknippade med så gott som alla religioner eftersom religion också handlar om 
självkännedom. Pedagogikens andliga dimension är att se sig själv och andra. Den som själv 
har blivit sedd lär sig att se andra precis som den som själv har blivit älskad lär sig att älska 
andra. Det är viktigt att komma ihåg att den som blivit sedd och älskad även måste ha blivit 
respekterad för att respektera andra och att den respekten även innebär att få ta eget ansvar.  
 
I vårt samhälle ser jag ofta vuxna som vill bli sedda men som inte vill se något. Det måste vi 
ändra på om vi ska få den framtid vi vill ha eftersom barnen måste få bli sedda av vuxna för 
att själva kunna se andra människor. Eftersom fantasin gör det osynliga synligt anser jag att 
det är ett mycket klokt val att betona sagor och fantasi under barnens uppväxt. Naturligtvis 
räcker det inte med enbart det men eftersom en upplevelse påverkar alla sidor i personligheten 
samtidigt är det viktigt att ge barnen upplevelser. Hittills har jag aldrig träffat ett barn i åldern 
tre till sex år som inte har gillat sagor.  
 
Bettelheim nämner i boken att rädsla för sagor är vanligt bland medelklassens föräldrar. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att ”Sagans förtrollade värld” inte utgår från svenska 
förhållanden och att den skrevs för cirka tjugofem år sedan. Det jag minns från när jag växte 
upp i arbetarklassen på sjuttiotalet är att mina föräldrar berättade många sagor för mig och 
mina två syskon. Astrid Lindgrens berättelser gjordes om till teveserier som visades för alla 
samhällsklasser. Biblioteken lockade med sagostunder. Barnskötare, förskollärare och lärare 
berättade sagor för barn i alla åldrar. För mig var sagorna både trygghet, källor till visdom och 
kunskap, material för att utveckla språket och fantasin samt berättelser att identifiera sig med. 
 
Jag tror även att sagorna kan minska fördomar och vara en länk mellan olika språk och 
kulturer. I vår tid där de gamlas visdom inte tas tillvara som den borde anser jag att sagorna är 
extra viktiga för att förmedla livsvisdom till barnen och lära dem att ta moraliskt ansvar.  
Erich Fromms utgångspunkt är att människan förknippar vissa begrepp med symboler och att 
detta skapar det universella språket. Även det universella språket påverkas av erfarenheten.  
I vårt jämförelsevis kalla klimat symboliserar solen livskraften men i ett torrt och varmt 
klimat kan regnet symbolisera detsamma.  
 
När jag skrev om symboler kom jag att tänka på att symboler och sagor kan vara en bra 
utgångspunkt för att tala om Gud i framtidens mångkulturella Sverige men nu var det ju inte 
det jag skulle skriva om. Jag ville bara påpeka att det var fantasin och symbolerna och inte 
fakta som fick mig att utveckla mina tankar angående det ämnet som jag nu skulle kunna 
tänka mig att faktiskt skriva om. På samma vis utvecklas barnets tankar med hjälp av fantasin 
och symbolerna i sagan. De upplevelser sagan ger kan uttryckas på flera olika sätt. Därmed 
utvecklas olika delar av personligheten. Fantasin och sagan hjälper barnet att utveckla sin 
förmåga att ge och ta kärlek, att vara generöst och att kunna se något utöver det synliga. 
Uppsatsens rubrik ”Vad betyder sagan för barnets andliga utveckling”, besvaras därför bäst 
genom en helhetssyn på barnets utveckling. Sagan har stor betydelse för barnets andliga 
utveckling eftersom den precis som andligheten går på djupet av känslorna och leder till en 
förmåga att se något utöver det synliga. Personligen tror jag att vi alla föds med denna 
förmåga men att vi behöver lugn och ro för att utveckla den. I vårt stressade och 
mångkulturella samhälle känns sagan extra aktuell för att barnen ska lära sig att koppla av och 
att kommunicera. De olika infallsvinklarna om sagans betydelse skulle det vara intressant att 
forska vidare om. 
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7. BILAGOR 
 
 

Frågor till personalen på Malmvillans förskola 
 

1) Varför har ni valt att lägga tonvikten på sagor, språk och fantasi? 
2) Vad betyder sagorna för barnens utveckling? 
3) Vilka pedagogiska teorier använder ni er av när ni arbetar med sagor? 
4) Hur arbetar ni med pedagogiken om sagor i praktiken? 
5) Vad läser ni för barnen? 
6) Vilka sagor tycker barnen som är i åldern 3-6 år bäst om? 
7) Vad funderar barn i åldern 3-6 år på? 
8) Använder ni sagor för att prata med barnen om livsfrågor? 
9) Vad ska en bra saga innehålla och hur ska den vara uppbyggd? 
10) Vilken roll har den som berättar sagan? 
11) Berättar ni sagor muntligt utan böcker ibland? 
12) Hittar ni på egna sagor tillsammans med barnen? 

 
Fråga 7 har inte besvarats 

 
 
 

Frågor till förskolebarn i åldern 3-6 år 
 

1) Vilken bok tycker du bäst om? 
2) Kan du berätta för mig om den boken? 
3) Kan du berätta för mig om Gud? 
 
Barnen som svarade var 5-6 år  
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SAMMANFATTNING


En dag frågade jag mig vad sagan kan betyda för barnets andliga utveckling. Andlighet är för mig förmåga att känna kärlek, att kunna ge utan egen vinning samt att se något utöver det synliga. Andlig utveckling och personlighetsutveckling hör ihop. Därför såg jag mig omkring i min hemstad Nyköping för att ta reda på vilka sagor barn i åldern tre till sex år kan ha glädje av för sin personlighetsutveckling. Barn har mindre kunskaper och erfarenheter än vuxna. De kan inte alltid uttrycka vad de känner. När orden inte räcker till för att uttrycka känslorna kan symboler vara till hjälp. De symbolerna kommer barnen i kontakt med via sagorna. Sagornas symboler kan också vara en förenande länk mellan länder och olika kulturer. Gamla folksagor har ett djupt och meningsfullt innehåll som förmedlat livsvisdom över de geografiska gränserna i generationer. Med hjälp av sagan kan barnet förstå och hantera sina känslor. Nyare sagor är anpassade till den tid barnet växer upp i. Både gamla och nya sagor kan ge barnet trygghet, framtidstro och glädje. 


Sagan kan ge svar på barns funderingar över livsfrågor. Barn behöver få känna att de kan själva och att de kan påverka sitt eget liv. Det är viktigt att inte skynda på barnets utveckling. Man ska svara på frågorna vartefter barnet självt ställer dem. En bra saga ska vara lite spännande, gärna rolig. Barnet ska kunna identifiera sig med handlingen. Det onda och det goda ska mötas och det goda ska segra. Sagan ska ge barnet upplevelser. Sagor får inte vara så otäcka att de ger mardrömmar. Barnet måste kunna förstå rädslan och bearbeta den. 


Varje sagofigur är väldigt endimensionell för att barnet ska förstå figurens handlingar och reaktioner och därmed sig självt. Barn måste få bekräftelse på att deras känslor är respekterade för att kunna förstå andras känslor. Denna bekräftelse får barnet delvis genom sagorna som också visar barnet hur en större klarhet över verkligheten kan växa fram ur fantasin. Barn gillar magi på grund av att de har ett animistiskt tänkande. De upplever världsordningen utifrån föräldrarna och vad som sker i hemmet. Sagor kan minska rädsla och fördomar. Fantasin gör att barnet har lätt för att leva sig in i andra människors känslor. Det barn som tror på sagans sanning vågar också tro på att en ny kamrat som barnet är osäkert på och därför lite skrämt av med tiden kan förvandlas till en god vän. 


Det bästa med sagor är att de kan användas för att uttrycka sig på olika sätt. Barn gillar sagor med lyckliga slut som de kan identifiera sig med och som innehåller vardagliga händelser, humor, spänning och magi. Genom att lyssna, samtala, måla, dramatisera och musicera sagan får barnet tillgång till hela sin personlighet och genom upplevelserna sagan ger sker också en andlig utveckling. 


AVTACKANDEN


Tack till Barn och personal på Malmvillans förskola för fältstudier, samtal och intervjusvar samt till familjen från Centralamerika som hjälpte mig hitta i bibeln med mera. 
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1. INGÅNG


1.1 Inledning


Anledningen till att jag började fundera på vad sagorna kan betyda för barnens andliga utveckling var att jag läste några böcker om semantik. De böckerna läste jag därför att jag tyckte lärarens idé om att skriva vad språket betyder för religionen verkade intressant. Jag hade först svårt för att komma på något att skriva om. Det föreslagna ämnet ”Hur kan vi tala om Gud i framtidens mångkulturella Sverige” verkade passa mig bra eftersom jag alltid har varit intresserad av språk och av andra kulturer. Mitt intresse för uppsatsämnet svalnade dock på grund av att en del av litteraturen var skriven ur ett kristet perspektiv och jag insåg att jag själv inte kommit på hur jag ska tala med en del av mina kristna vänner. Jag har inte funnit de rätta orden för att de ska inse att jag och andra funnit inre harmoni utan någon religion. Däremot har jag insett att de som är trygga i sig själva och sin trosuppfattning brukar ha lättare för att förstå att det kan finnas olika vägar till samma mål. Detta gäller oavsett om de tror på en religion eller inte. 


Trots att jag inte kände mig mogen för uppgiften att skriva om hur vi kan tala med varandra om Gud i framtidens mångkulturella Sverige hade jag mycket stor glädje av de böcker jag läste om semantik. De ledde till att jag började fundera på hur viktigt det kan vara med språk. Jag funderade också på vad barns språkutveckling kan betyda för deras trygghet, värderingar och moral. Det var då jag kom att tänka på sagor. De innehåller mycket som barnen kan ha glädje av för att utveckla sin moral, pröva sina värderingar, lära sig språket och bearbeta sina känslor. Jag visste inte om någon hade skrivit om detta förut. När jag undersökte saken visade det sig att det fanns en hel del material om sagor. Det stärkte min uppfattning att sagorna faktiskt kan betyda något för barnets andliga utveckling. 


Med andlighet menar jag förmåga att känna kärlek och att kunna ge utan egen vinning samt att kunna se något utöver vad ögat ser. Den andliga utvecklingen hör ihop med utvecklingen inom andra områden. Därför kommer jag att tala om barns utveckling i denna uppsats. Det finns hyllmeter skrivet om barns utveckling. Montessori och Piaget är några av dem som har skrivit om barnets andliga eller själsliga utveckling. Det finns mycket skrivet om sagor. Modern litteratur om barn skriver om att barn behöver sagor för att de hjälper dem att utvecklas. Den enda jag har hittat som har skrivit en hel bok om sagans betydelse för barnets utveckling är barnpsykologen Bruno Bettelheim.


”Sagans förtrollade värld: Folksagornas innebörd och betydelse” är Bruno Bettelheims mest kända verk. Den kom ut 1976. Bruno Bettelheim föddes i Österrike 1903. Han internerades i Dachaus och Buchenwalds koncentrationsläger 1938. Året därpå lyckades han ta sig till USA.


Mellan 1944 och 1973 var han professor i psykologi och psykiatri vid University of Chicago.


Han blev cirka 87 år gammal.
 


1.2 Syfte


Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse sagan kan ha för barnets andliga utveckling. För att undersöka det behöver jag skapa en helhetsbild av barnets utveckling. Eftersom den andliga utvecklingen och personlighetsutvecklingen hör ihop är min huvudfråga: Vad kan sagan betyda för barnets personlighetsutveckling? Underordnade frågor i denna uppsats är: Vad ska en bra saga innehålla?, Vilka sagor tycker barnen om? Syftet med de underordnade frågorna är att de ska vara till hjälp för den som vill berätta sagor för barnen. 


1.3 Metod


Det kändes nödvändigt att välja en kvalitativ metod eftersom det knappast går att mäta eller väga andlighet eller barnens känslor och innehållet i deras tankar. Jag har valt den hermeneutiska metoden för att jag läste att den är en tolkningslära som ursprungligen var till för att tolka bibeltexter. Det borde göra den lämplig för att även tolka sagans texter, symboler och bilder. Speciellt när man som jag även skriver om förhållandet mellan religion och saga.


För att få fram material om barns utveckling och sagor har jag använt mig av böcker, gjort fältstudier på en förskola och intervjuat förskolepersonal.


1.4 Avgränsningen


Denna uppsats innehåll kretsar runt normalt utvecklade barn i Nyköping i åldrarna tre till sex år som ännu inte har börjat skola eller sexårsverksamhet. Den geografiska avgränsningen är gjord av praktiska skäl. Eftersom jag bor i Nyköping är det enklast för mig att finna material och knyta kontakter i denna stad. Avgränsningen av åldrar är gjord av pedagogiska och samhällsskäl. Vid tre års ålder har barnet fått en jaguppfattning och ett språk. Barnet har börjat fundera över en del saker och kan uttrycka det också. Barn i åldern tre till sex år brukar tycka om sagor. Lek och fantasi är viktigt i de här åldrarna som ofta möts i olika verksamheter för barn. Följande rubriker om barns åldrar och utveckling handlar om det genomsnittliga barnet. Det betyder att en del barn är tidigare med en del saker och att en del barn är senare med en del saker. Gemensamt för alla de barnen brukar vara att utvecklingen sker i ungefär samma ordning.


1.5 Teori


Som utgångspunkt för uppsatsen har jag använt mig av Bruno Bettelheims ”Sagans förtrollade värld”. I kapitlet ”Sagorna och de existentiella” villkoren skriver han följande: 


”För att komma tillrätta med de inre problem – narcissistiska besvikelser, Oidipusbekymmer, syskonrivalitet – som följer med uppväxten och göra sig fri från infantilt beroende, skaffa sig en känsla av självständighet och egenvärde och av moraliskt ansvar – måste barnet förstå vad det är som försiggår på det medvetna planet för att sedan kunna ta itu med det som försiggår på det omedvetna. Det är inte med förnuftets hjälp som barnet kan förstå och gripa sig an med det omedvetna utan genom att komma på förtrolig fot med det, spinna dagdrömmar, fundera över, gruppera om och släppa lös fantasin kring sagoelement som anknyter till omedvetna drifter. På så sätt anpassar barnet omedvetet material till medvetna fantasier och kan arbeta vidare på detta. Det är här som folksagorna har sitt unika värde emedan de erbjuder barnens fantasi nya dimensioner, sådana som de inte skulle kunna upptäcka lika bra på egen hand.


Ännu viktigare är att folksagorna genom sin utformning manar fram bilder som gör att barnet kan gestalta sina dagdrömmar och med hjälp av dem ge sitt liv en bättre inriktning.”
 


Bruno Bettelheim använder sig till stor del av Freuds teorier om detet, jaget och överjaget samt teorin om Oidipuskomplexet. Han skriver att folksagorna och psykoanalysen har samma budskap. Det budskapet är att man inte kan slippa undan hårda strider i livet som ingår men att om man inte väjer utan tappert möter oväntade och orättvisa prövningar kommer man att övervinna alla hinder och till slut stå som segrare. Bruno Bettelheim anser att det barnet mest av allt behöver för att bli tryggt och mogna är en symbolisk framställning av hur man bäst hanterar livsfrågor och problem. I nyare berättelser för barn saknar han konfrontationen med grundläggande mänskliga förhållanden som de mindre goda sidorna av människans natur eller det naturliga åldrandet, döden och gränserna för vårt livslopp. 


1.6 Folksagor och moderna sagor


Åke Högberg är legitimerad psykoterapeut och använder sig av symboler. Han berättar i videofilmen ”Mörker och ljus – små barns livsfrågor är också vuxnas” att de folksagor som har spridits genom hela världen ofta är spännande och har ett djupt och meningsfullt innehåll som talar till många människors inre. I sagan får huvudpersonerna ofta en utmaning och ska möta något okänt. De har ofta med sig något som först inte verkar så viktigt men sedan visar sig väldigt viktigt.
 Till skillnad från moderna sagor har folksagan gjorts om flera gånger genom att berättas miljontals gånger av flera olika vuxna för andra vuxna och barn. Varje ny berättare tog bort eller lade till något för att göra sagan mer meningsfull för både sig själv och de personer sagan berättades för.


För cirka etthundra år sedan började den starka utvecklingen av barnböcker i Sverige, som pågår än idag. Stora konstnärer gjorde bilder som femtio år senare ersattes av ett breddat ämnesval och verklig respekt för barn. Den moderna sagoboken föddes. Pippi Långstrump utmanade den auktoritära uppfostran och har gett flera generationers barn mod och tillförsikt. Under de senare radikala samhällskritiska åren kom mycket verklighetsnära böcker som krävde en del av barnen men också vände sig utåt i världen. Det var under den tiden eldsjälar startade barnbokklubbar och barnbokhandlar och pappor upptäckte att de hade barn. 


Svenska barnboksinstitutet IBBY är en internationell organisation som grundats för att låta böcker bygga broar mellan länder och människor. Ibland tycker de som översätter i andra länder att bilderna eller texten ska ändras. Till exempel får Totte inte klä ut sig till mormor i England. Texten ändras till borgmästare men på bilden har han fortfarande mormors kläder på sig. I Sverige badar småpapporna i badkaret men i USA sitter de framför brasan. Det är svårare att skapa barnböcker än vuxenböcker eftersom barn har mindre kunskaper och erfarenheter. Barnboken ska ge barnen mod, kraft och glädje inför framtiden. Klassikerna kommer i nya upplagor.
 Jag har lagt märke till att Disneys berättelser ofta bygger på gamla folksagor men att en del tror att det är han som har hittat på även dem. 


2. UTVECKLING


2.1 Barns utveckling tre till sex år


Vid tre års ålder kan man se barnets personlighetsdrag allt tydligare. I den här åldern börjar också skillnaderna mellan flickor och pojkar att bli mer framträdande. De flesta treåringar har lärt sig äta själva, sova gott och gå på pottan eller toaletten på dagtid. En och annan har napp, snuttefilt och nattblöja men för övrigt tillhör det mesta från bebistiden det förflutna. Treåringen är oftast en nöjd person som älskar sina föräldrar helt reservationslöst, tycker om sina kompisar och kan leka tillsammans med andra barn. Låtsaskompisar är ganska vanliga i den här åldern. Rädsla för spöken, ormar och hemska varelser är också vanligt. Barnet är upptaget av att utforska rädslan. Favoritorden är ”Varför då”. Lyhördheten är stor och det mesta snappas upp. Treåringen funderar över orsak och verkan. Sånger, ramsor och ord är älskade. Tidsbegreppet innefattar att allt som har skett är igår, det som sker nu är idag och allt som kommer att ske är imorgon. Det är bra om man förbereder barnet på kommande händelser genom att berätta om dem. 


Fyraåringen frågar och funderar över liv och död. Mörkerrädsla är vanligt i den här åldern. Fantasin är mycket livlig. Könsrollerna utforskas. Livet leker men tvivlet har börjat gro. Den ena dagen inser barnet att det inte är störst, bäst och vackrast för att nästa dag vara stor och veta allt. En ny klängighetsperiod hör till åldern. Barnet kan börja gråta och helt vägra låta mamma eller pappa gå sin väg. När barnet frågar ”varför” vill det verkligen ha ett svar på sin fråga. En fyraåring kan vara sträng både mot sig själv och mot andra. Samveten kommer smygande och kompromisser och ömsesidighet blir en del av livet. Fyraåringen har ett stort behov av att berätta om sina upplevelser och iakttagelser. Ibland byter barnet åsikt utan att själv vara medvetet om det. Samtidigt börjar barnet lära sig att argumentera för sin sak. Årstider blir verkliga begrepp och räkneorden är favoriter. Fyraåringen kan prata och göra något annat samtidigt. 


Ärlighet och raka besked är viktiga för femåringar. Barn i den här åldern går inte att avleda lika lätt som yngre barn. Rättvisa är viktigt för barnet som ofta är snällt mot yngre barn och syskon. Femåringen kan lära sig att stå på ett ben, cykla utan stöd, simma, åka skidor, åka skridskor och att studsa en boll. Balansen har blivit bättre. Reaktionstiden är dock ungefär dubbelt så lång som hos en vuxen person. Barnet kan också sitta stilla och klippa, pilla och prata och föra ett samtal. Teckningarna blir alltmer detaljerade. Barnet börjar intressera sig för sagor utan bilder. En del barn lär sig läsa utan att någon förstått hur det gått till. Vid fem års ålder kan barnet få lite mer ansvar hemma men resultatet blir inte alltid som föräldrarna tänkt sig. Funderingar om att börja skolan kan uppta en stor del av femåringens tid. Kompisar är viktiga och kompistrycket ökar på gott och ont. Mot slutet av den här perioden börjar det bli viktigare att vara ”likadan” som andra.
 

Sexåringen behöver få klara av uppgifter och känna sig duktig. Samtidigt som barn i den här åldern vill vara stora behöver de också få vara små. De behöver få tid över för att leka. Kroppen växer i en rasande fart och sexåringen är ofta rastlös både fysiskt och psykiskt. Barnet kan vara mycket bra på att argumentera men när orden inte räcker till kan ilskan ännu bli fysisk. Regler och rättvisa är viktigt. Barnet klarar av att lyssna och att vänta på sin tur. Sällskapsspel brukar vara populära men det kan vara svårt att förlora. Det är i alla fall viktigt att inte motspelaren fuskar. Många sexåringar kan läsa själva men de vill fortfarande att någon läser högt för dem. ”Hur långt”, ”Hur stort” och ”Hur högt” är vanliga frågor i den här åldern. Många barn lär sig klockan i sexårsåldern.


2.2 Tankar


Bettelheim skriver att barn i åldrarna från tre till ungefär sex - sju år försöker få förnuft i yttervärlden. Innan dess har barnet - enligt vuxnas synsätt - bara en kaotisk erfarenhet av världen. Bibeln som på sitt språk uttrycker människans djupaste instinkter och känslor talar också om kaos. Den säger att världen var utan form i begynnelsen. Gud skapade ordning i kaoset genom att skilja ljuset från mörkret. Barnet skapar ordning i det formlösa kaoset genom att dela upp allt i motsatser. Detta stämmer överens med sagans skildring av världen. Varje sagofigur är väldigt endimensionell. På så vis blir det lätt för barnet att förstå sagofigurens handlingar och reaktioner. I sagan är gestalterna antingen helt igenom goda eller onda. De olika delarna av barnets erfarenhet projiceras på de olika sagofigurerna. Freud skapade begreppen detet, jaget och överjaget för att symbolisera de olika motsättningar som finns inom oss. I själva verket finns det ingen skillnad mellan dem. De hör ihop på samma vis som kroppen och själen. Många missförstånd kan undvikas genom att vi är uppmärksamma på att detet, jaget och överjaget bara är abstrakta begrepp för att göra de idéer som ligger bakom begreppen lättare att förstå.
 


Små barn kan inte förstå hur andra tänker. De utgår från sig själva och kan inte förstå att andra kan uppleva saker annorlunda än de själva gör. Upp till cirka fyra till fem års ålder är barnets tänkande egocentriskt. Barn under sex år tror ofta att naturfenomen är skapade av eller kontrollerade av människor. Mellan tre och fem års ålder börjar barnet att förstå sin egen plats i olika sammanhang. Det är då de lär sig skilja på begrepp som ung eller gammal, vuxen eller barn och så vidare. Genom leken bearbetar barnet de olika rollerna så de blir begripliga. Vid cirka sex till sju års ålder börjar barnet kunna förstå andras upplevelser. Små barn kan trösta om någon är ledsen men de utgår från sig själva och ger det de själva brukar få tröst av, till exempel nallen, till den som ska tröstas. 

I femårsåldern börjar barnet intressera sig för livslinjer, att vuxna varit barn och att barn ska bli vuxna. Denna insikt är viktig för barnets förmåga att utveckla medkänsla och empati. En del forskare tror bestämt att alla människor, även utan påverkan utifrån, har en medfödd inre röst som talar om vad som är rätt och fel. De flesta forskare vågar dock inte lita på att det är så.
 


Elisabet Carlsson heter en förskollärare som har tänkt och forskat kring barns tankar. Hon definierar andlig som öppen för det som inte är riktigt nära och konkret. Barn idag får ofta för snabba svar. Därför får de inte alltid chansen till förundran. Det finns lite forskning om innehållet i barns tankar och vad som är viktigt för dem. Den forskning som finns är ofta mätbar forskning. Små barn tänker nära och konkret men om allvarliga saker som till exempel skuld. De kan undra om det var deras fel att till exempel deras föräldrar bråkade eller att deras husdjur dog. Barn är oroliga för krig och undrar om det kan hända här. De undrar varför människor gör så mot varandra och varför de gör så mot barn. 


Barn blandar vardagsprat med eviga grundläggande frågor som människor ställt sig i alla tider i alla kulturer. De märker snabbt vad som är tabu att tala om. Både barn och vuxna behöver få tala om sina känslor – även om de svåra och mörka känslorna. Det är viktigt att inte skynda på barnets utveckling. Man ska dela frågorna med barnen vartefter de själva kommer med dem. Det är inget ovanligt att barn i förskoleåldern frågar om döden. Vuxna tycker ofta att det är jobbigt att prata om döden. Barn frågar det de behöver fråga. Det är olika för olika barn och för samma barn i olika perioder. Man kan säga till barnet om det är något man tycker är jobbigt att prata om. Samtidigt ska man visa att det inte är fel att fråga om det. Man ska visa barnet att det är viktigt genom att till exempel prata med ett barn som sitter ensamt. Man ska inte pressa barnet att tala om saker. Grubblar barnet mycket kan psykologhjälp behövas. När ett barn ställer frågor kan man bemöta det genom att: 


1) Stanna upp och lyssna


2) Ställa följdfrågor


3) Svara kortfattat


4) Låta barnet bestämma hur långt och hur ”djupt” man ska prata.


5) Inte citera barnet


6) Inte dra förhastade slutsatser


2.3 Känslor


Bettelheim anser att den moderna barnlitteraturen ofta inte erkänner de djupa inre konflikter som har sin grund i våra primitiva drifter och våra starka känslor. Enligt honom upplever barnen ofta en förtvivlad känsla av ensamhet och isolering samt dödlig ångest. Barnen kan oftast inte sätta ord till sina känslor. Ibland visar sig dessa känslor som rädsla för mörker, något djur eller den egna kroppen. Föräldrarna försöker förringa eller förneka barnets fruktan därför att de själva är oroliga. Sagan tar barnets livsångest på djupaste allvar och erbjuder dessutom utvägar som barnet kan förstå utifrån sin ålder och sin förmåga. Genom sagan tas behovet av kärlek, kärleken till livet, rädslan för ringaktning och rädslan för döden upp direkt. Önskan om att leva för evigt tar sagan upp genom att ibland sluta ”och om de inte är döda så lever de än i denna dag” eller ”och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. 


Genom sagan får vi lära oss att man inte behöver önska sig ett evigt liv om man har funnit en sann och mogen kärlek. Detta antyder också slutet ”Och sedan levde de lyckliga tillsammans”

En del människor uppfattar sådana slut som orealistiskt önsketänkande eftersom de inte har förstått sagans budskap till barnen. Budskapet är att man genom en solid relation med en annan människa slipper den ångest för skilsmässa som barnet lider av. Sagan visar också att man bara når sina mål genom att ge sig ut i världen och aldrig genom att hålla mamma i förklädesbanden. Den som försöker fly från ångest och död kommer att bli grymt utkastad i världen som Hans och Greta blev i sagan. Sagan är inriktad på framtiden. Den vägleder barnet på ett sätt som det både medvetet och omedvetet kan förstå. Barnet vägleds också att ge upp sina infantila önskningar om beroende och att istället skaffa sig en bättre oberoende tillvaro.


Enligt Bettelheim är den första svåra krisen i utvecklingen den om personlig integration. Vem är jag i grund och botten och vilken av de stridiga böjelserna inom mig ska jag följa? Genom sitt lyckliga slut framhäver varje saga integrationen av någon själslig konflikt. Integration är en uppgift vi inte uppnår en gång för alla utan ställs inför under hela vårt liv. Den andra svåra krisen i utvecklingen är Oidipuskonflikten som varar från cirka tre till sex - sju års ålder. Genom smärtsamma och förbryllande erfarenheter kan barnet lösgöra sig från föräldrarna och finna sitt sanna jag. För att lyckas med det måste barnet befria sig från den makt föräldrarna har över honom. Dessutom måste barnet frigöra sig från den makt han gett föräldrarna genom sin ängslan och sitt beroende. Barnet måste också frigöra sig från sin önskan att föräldrarna i evighet ska tillhöra bara honom så som han känner att han tillhört dem. Den moderna psykoanalysen har gjort myten om Oidipus till en metafor för en bestämd emotionell familjekonstellation. Denna familjekonstellation kan både resa hinder i vägen för utvecklingen till en mogen välintegrerad människa och vara en källa till den allra rikaste personliga utveckling.


Bettelheim utgår från Freuds teorier om Oidipuskomplexet när han tolkar sagor. Han menar att teorin om Oidipuskomplexet inte är något nytt eftersom det går att finna i de gamla folksagorna. I ”Stora boken om barn” från 1999 används Oidipusteorin för att förklara hur barnets första kärlek tar sig uttryck. I ”Åldrar och utveckling” som kom ut året därefter förkastas Oidipusteorin helt. Författaren skriver att enligt barnpsykologen Malin Alfvén är Freuds teorier om Oidipuskomplexet och Elektrakomplexet, de faser då barnet blir förälskat i föräldern av motsatt kön och ser den andre föräldern som en rival, helt ute. Därmed vill man lugna alla oroliga föräldrar som varit rädda för att skada sina barn genom att bekräfta deras kärlek på fel sätt. Vid ungefär fyra års ålder är det vanligt att barn blir kära i varandra. Det är viktigt att respektera barnens känslor eftersom en respekterad kärlekshistoria i fyraårsåldern kan betyda mycket för barnets förmåga att hantera och ta emot kärlek som vuxen. Barnen vet att de är för små för att gifta sig och skaffa barn men leken hjälper barnen att hantera sina känslor och intryck från den vuxna världen. Experternas råd är att man ska lämna barnen ifred med sin kärlek och finnas till hands om det krånglar eller ifall barnet självt vill tala om kärleken.


Barn behöver villkorslös kärlek för att veta att de är älskade även om de gör fel. Får de inte det kan de få svårt att kunna sätta sig in i och ångra en handling. Barnets modell för hur en människa ska vara är den som vårdar barnet. Om den personen behandlar barnet illa fortsätter barnet att älska den personen ändå men det slutar att älska sig självt. Barn måste få bekräftelse på att deras känslor är respekterade för att kunna förstå andras känslor. Den som inte förstår andras känslor kan ha svårt att visa hänsyn. Den som själv har blivit sedd lär sig att se andra. För att kunna ångra sig och be om förlåtelse måste man förstå att man gjorde fel då och känna att man inte vill göra om det i framtiden. Barn under fyra år anses inte ha de begreppen om dåtid och framtid. Experterna tror att de barn som inte utvecklar förmågan att ångra sig och be om ursäkt har haft det för svårt själva och därför varken orkar tänka bakåt i tiden eller hoppas på någon framtid. I ”Åldrar och utveckling” citeras Lars H Gustafsson som har skrivit boken ”Upptäcka livet”. Han förklarar att ”empati är att känna med – inte känna igen eller tycka synd om”, samt att ”empati är att förstå sin egen känsla – inte den andras”. Vidare förklarar han att ”empati är att hålla om – inte hålla med” och att ”empati är att ta ansvar för sitt eget handlande – inte beröva den andre ansvaret för sitt”.
 

För små barn kan det vara en konflikt att vilja men inte kunna sätta på sig jackan eller hälla upp mjölken. Det kan ge upphov till vanmakt. Vanmäktiga barn reagerar oftast med ilska men en del kan bli apatiska. Det kan finnas mer anledning att oroa sig för ett barn som reagerar med apati än för ett som reagerar med ilska eftersom ilskan lovar förändring medan apatin stoppar upp. Det kan underlätta för barnet om föräldrarna ibland släpper efter på en del principer. Då känner barnet att det har kontroll över situationen. Det är viktigt att inte släppa efter för mycket på principerna eftersom vanmakten i så fall kan vändas åt andra hållet. Barnet kommer då att tänka att vad det än gör så finns det ingen gräns och undra om allt är upp till barnet. Det kan vara svårt att veta var man ska dra gränsen för hur mycket barnet ska få visa sina känslor. Ett klokt råd kan vara att gränsen ska dras vid våld och vid att ha sönder saker. När barn slår och biter sina kompisar har det ofta börjat med att föräldrarna inte har visat dem att det är ett oacceptabelt beteende. Ibland kan det vara viktigt att föräldrar visar sina barn att de också kan bli arga. Barnen behöver veta att vuxna också har en gräns. Barns uppfostran handlar ju om att de ska klara sig i samhället och då är det bättre att föräldrarna lär dem från början var gränserna går för hur man bör bete sig än att andra ska behöva lära dem det senare.
 

Det kan vara svårt att veta var man ska dra gränsen när syskon bråkar, vilket de precis som alla människor som lever nära varandra gör ibland. Modern forskning har visat att redan det nyfödda lilla barnet mycket tidigt bygger upp en egen relation med personer i sin omgivning, bland annat med syskon. Syskonen finner sitt eget språk, de har egna lekar och de kan trösta varandra. När det kommer syskon bildas en grupp – barnen - som kan stå enade mot de vuxna. Det finns också svartsjuka och rivalitet mellan syskon. Speciellt det äldre syskonet som tidigare var ensamt barn i familjen kan få det jobbigt. För att odla syskonkärlek bör man tänka på att inte kräva att det äldre barnet ska förstå, göra eller avstå från något bara för att det är stort. Samtidigt måste man naturligtvis skydda det yngre barnet från det äldre barnets eventuella våldsamheter. Det äldre barnet måste oavsett sin ålder få hjälp att hantera sina känslor och få utlopp för dem. Barnet känner både glädje, sorg, hängivenhet och ilska inför sitt yngre syskon. Därför bör man inte tjata om hur kul det är med det yngre syskonet. Det yngre barnet följer efter, härmar och leker med det äldre barnets leksaker.


2.4 Språk


I perioden mellan tre och fyra år är det vanligt med frågor som ”Varför då” och ”Vad är det” På så vis försöker barnet snabbt utveckla och fylla på sitt ordförråd och lära sig att använda orden. Det är alltså inte säkert att barnet vill ha något svar på frågan om varför. Barnet kanske vill få tillfälle att självt få svara på något. Man kan ställa en motfråga till barnet och säga ”Vad tror du?”. Fyraåringar brukar tycka om att prata och gilla nya ord. De gör gärna egna ordlekar, hittar på egna ord, rimmar och ändrar texterna till ramsor och visor. Frågorna om ”Hur” dyker ofta upp i fyraårsåldern. Ibland vill barnet veta hur något verkligen fungerar men ibland ställer barnet frågan om hur för att kolla sina egna teorier. Om man ställer en motfråga till en fyraåring kan man få fantastiska och kluriga svar. När barnet är mellan fem och sex år brukar språket vara uppbyggt på samma sätt som i den vuxnes tal. Ordens böjningar brukar vara helt korrekta. Barn är fantastiska lyssnare. De tycker också om att själva få berätta. Genom att lyssna på barnen och respektera deras berättelser lär man barnen att både de själva och det de har att säga är värdefullt. För att barnet ska utveckla ett språk där känslornas ord är en naturlig del är det bra om vuxna, föräldrar, far – och morföräldrar och andra vuxna inbjuder till förtroliga samtal. Mellan sex och sju års ålder är det vanligt att barnen själva hittar på sagor och berättelser.


Det genomsnittliga ordförrådet för en treåring är åttahundra ord och för en fyraåring är det cirka femtonhundra ord. För en femåring är ordförrådet cirka tvåtusen ord och för en sexåring är det omkring tvåtusenfemhundra ord. Språket har vi för att kunna kommunicera med varandra. Även nyfödda har ett språk men eftersom vuxna inte förstår det måste barnet anpassa sig till det språk andra har i omgivningen. Det bästa sättet att lära ett barn att tala är att tala med det. Barn tycker om att höra röster, speciellt om det är föräldrarnas röster. De allra minsta barnen bryr sig mer om melodin och tonfallet än om innehållet. Forskarna tror att barn har ett eget språk som delvis är gemensamt för alla barn oavsett var i världen de föds. De första orden ett barn använder sig av brukar vara ett substantiv eller ord för saker. När barnet är mellan två och tre år brukar det börja tala om saker som inte är närvarande och att böja ord samt använda olika tempus. När barnet pratar om sig självt använder det sitt namn istället för att säga jag. Mellan tre och fyra års ålder utvecklar barnet grammatiken mer och mer. Om barnet säger fel är det bättre att upprepa frågan eller uttalandet på ett korrekt sätt, som om man måste göra det för sin egen skull, än att rätta barnet. Barn lär sig av att höra det riktigt talade språket, inte av tillrättavisningar. 


Om ett barn ska lära sig flera språk redan från början är det viktigt att vara konsekvent. Om mamma talar finska och pappa svenska så kan båda tala sitt modersmål med barnet. Om barnet hör båda språken lika mycket kommer det inte att bli sämre på något av de språken. Det finns inget som tyder på att språkutvecklingen blir sämre hos ett barn som lär sig två språk redan från början. Det är naturligt att barnet blandar språken i början av språkutvecklingen. Barnet lär sig ganska snabbt att skilja mellan språken. Det kan hända att ett barn som talar finska med sin mamma och svenska med sin pappa svarar sin finska mamma på svenska. Det är helt naturligt. Man ska aldrig tvinga barnet att tala ett språk.


Det finns många fler språk än vad det finns länder på jorden. En stor del av världens befolkning är flerspråkiga. Känslorna är viktiga när föräldrar ska avgöra vilket språk de ska tala med sina barn. För många är det modersmålet som är ”känslospråket”. Många saker kan bara uttryckas på modersmålet så det känns riktigt. Men inte heller känslospråket är något givet. Det språk man som vuxen använder till sin älskade och sina barn kan så småningom bli ett känslospråk. Det finns också en annan sida av saken. Ett nytt språk kan ge en frihet. För en del kan det kännas lättare att prata om känslor på ett annat språk. Ingen människa lär sig ett språk automatiskt bara för att hon hör det talas. Det måste vara viktigt att lära sig det och för barnet är det viktigt att kunna kommunicera känslomässigt med andra personer. För ett tvåspråkigt barn måste varje språk få tillräckligt med tid. I en enspråkig miljö hör barnen alltid sitt språk användas i många sammanhang. Om barnet flyttar till ett nytt land måste det lära sig ett nytt språk som det inte hört förut samtidigt som modersmålet inte längre har lika stor plats i barnets omgivning. Då finns det en risk att något av språken används så begränsat att det blir svårt för barnet att utveckla det. 


Om förskolepersonalen vill att föräldrar och barn ska tala svenska när de är i förskolan lär barnen sig att deras språk inte bör finnas. Flera författare har beskrivit hur de fick hårda straff när de talade finska eller samiska på rasterna. På den tiden var straff en självklar del av uppfostran och det gjordes med goda avsikter för att barnen skulle lära sig svenska och man inte trodde att de kunde klara två språk samtidigt. Att möta ett barn med tystnad – ickesvar – är lika illa. Ur barnets synpunkt är det till och med värre. Straff och förbud kan man göra motstånd mot men en icke – identitet är ännu svårare. Det är ett känt psykologiskt faktum att barn kan provocera vuxna nästan hur långt som helst för att få en reaktion eftersom en negativ reaktion är bättre än ingen alls. I all oskuld lär svensk personal barnen att deras språk och ursprung inte är önskvärt genom att inte svara på det. Därför är det viktigt att lyfta fram barnets språk och göra det synligt för både barnen själva och för svenska barn och vuxna.


I Sverige är de flesta svensktalande inte flerspråkiga även om samer och tornedalingar ofta är det. I Nyköping finns det ingen anledning att lära sig fler språk än svenska om man inte är motiverad till det av någon speciell anledning som till exempel relationer, resor eller studier. 


Jag har träffat flera familjer där föräldrarna har sagt att nackdelen för de familjer där föräldrarna är invandrare men barnen är födda i Sverige är att föräldrarna har svårare att uttrycka känslor på det nya språket. För barnen kan det vara lättare att uttrycka känslor på svenska. Fördelarna kan vara att mångfalden kan ge fler perspektiv på både den yttre och den inre världen. Det kan vara bra att veta att alla inte är likadana men att det finns något som förenar alla – vare sig det gäller ord eller människor. En annan fördel kan vara att tvåspråkigheten öppnar vägen till en del jobb, att den är en tillgång för en del studier och att den berikar en del resor. Dessutom ger tvåspråkigheten större möjlighet till möten mellan olika kulturer. 


2.5 Fantasi


Barnet finner styrka i sina upptäcktsfärder i fantasin. Fantasin är barnets sätt att leka med idéer. Barnet kommer bara att hindras och förvirras om det erbjuds ett rationellt tänkande som det främsta medlet att reda ut sina känslor och att komma underfund med världen. De stora luckor i ett barns förstånd som beror på omognad i tänkandet och brist på tillhörande information fylls i med hjälp av fantasin. Sagorna visar barnet hur en större klarhet över verkligheten kan växa fram ur fantasin. Genom sagan lär sig barnet att förstå hur och varför vardagliga problem uppstår samt att dessutom söka en utväg ur dem. Fantasin skenar i väg med barnet under trycket från känslorna och olösta konflikter eftersom förnuftet ännu inte riktigt har kontrollen över det omedvetna. 


Sagan kan bättre än någon annan form av litteratur odla de ungdomliga sinnenas tillstånd. Precis som i vårt undermedvetna sätts vanliga orsakssammanhang och vanlig logik ur spel i sagans värld för att ta oss med på en resa i vårt inre. Hur stora omvägar sagan än tar går den till skillnad från barnets naiva sinne eller en dröm, aldrig vilse. Färden går alltid på ett lugnande sätt tillbaka till verkligheten. På så vis får barnet veta att det är tillåtet att låta sig bäras iväg av fantasin, bara man inte stannar kvar där för alltid. I slutet på sagan återvänder hjälten till en verklighet som är lycklig men utan förtrollning. Ett barn som blir väl omhändertaget i alla väsentliga avseenden och inte övermannas av sina inre processer kommer att kunna hantera tillvaron på ett sätt som motsvarar barnets ålder.


Fantasin gör det osynliga synligt. Ordet fantasi kommer från ett grekiskt ord som betyder ”göra synligt”.
 Hjärnforskare har visat att man inte bör styra in barn i för många mallar samtidigt. Om man begränsar hjärnan kan många viktiga kanaler i hjärnan stängas igen och minska det kreativa tänkandet. Leken är nödvändig för barnets utveckling och barn som fått leka och utveckla sina lekar verkar klara livets påfrestningar bättre. Många forskare är överens om att den fria och fantasifulla leken är mycket viktig för barnets utveckling. Leken hjälper barnet att förstå, skapa och lösa problem. Förmågan att fantisera är medfödd men den verkar vara känslig. När barnen blir vuxna har de ofta tappat förmågan att fantisera. Fantasifulla människor brukar vara kreativa människor. Någon gång efter två års ålder klarar barnet av att börja föreställa sig och leka att de är andra personer eller djur. De kan låtsas att en sopborste är en häst och så vidare. I början varar fantasileken oftast bara en kort stund. Barnet måste kunna urskilja enstaka företeelser i verkligheten för att kunna leka lekar som varar längre. De måste veta något om det de ska föreställa sig. 


De vuxna måste se till att barnet får möjlighet att se hur olika delar hänger ihop och hur man kan urskilja de delarna från varandra. Barnet måste få undersöka och forska för att få material att bearbeta i leken med sin fantasi. Barn vill veta vad vuxna gör. Om föräldrarna går till jobbet vill de ha en bild i sitt inre av mamma och pappa på arbetsplatsen. Barns fantiserande är viktigt men man får inte glömma att barn är olika. En del är realister som främst intresserar sig för sakerna i sin omgivning, hur de ser ut och hur de fungerar. Andra barn är dramatiker som främst intresserar sig för människor och relationer. Forskarna anser att man bör hjälpa ett barn att utveckla sin fantasi om det aldrig fantiserar eller leker fritt. Det kan tyda på att något mycket viktigt har hakat upp sig inom barnet och leken kan hjälpa barnet ur detta. Barnens lek är en spegling av det samhälle vi lever i. Lekens guldålder sägs vara mellan tre och sju år men förhoppningsvis varar den längre. Förmågan att leka är en gudagåva. Leken gör människor kreativa, intelligenta och lyckliga.
 

En del barn har en låtsaskompis, vars uppgift kan vara att ge tröst och skydd. En låtsaskompis kan vara hur stark som helst. Ändå är denne låtsaskompis alltid beroende av sin skapare. Låtsaskompisar brukar skapas vid behov och försvinna när de inte längre behövs. Barn som skapar låtsaskompisar är fantasifulla och kreativa. Ofta är de också känsliga och sårbara. De behöver sin fantasi för att hantera svårigheter. Det är en bra egenskap så det finns ingen anledning att förringa låtsaskompisar. Fantasin gör att barnet har lätt att leva sig in i andra människors känslor. Normen för det normala är på något vis att barn ska vara pratsamma och sociala. Alla barn är inte likadana. En del är så stökiga att de ses som ett problem och andra är så tysta att de knappt märks. Många av de barn som går sin egen väg väljer själva sin ensamhet, är trygga och har stor självkänsla. Det är viktigt för att kunna stå emot grupptryck. Om barnet däremot visar tydliga tecken på isolering behöver barnet hjälp. Ofta kommer man långt genom att följa barnet på vägen till gemenskapen.


2.6 Synen på sagan och verkligheten


Så snart ett barn börjar röra sig och gå på upptäcktsfärd börjar det fundera över sin identitet. Barnet som ser sig i spegeln kan undra om ett annat barn står på andra sidan glasväggen. Redan vid tre års ålder ställer sig barnet frågor om sin personliga identitet, hur det bör göra och om hur världen har kommit till. Barnet tänker inte över de här frågorna abstrakt utan i den mån de angår barnet självt. Både myter och sagor kan ge svar på de eviga frågorna om hur världen ser ut, vem man är och vad man bör göra. Myten ger entydiga svar. Sagan kommer med antydningar. Budskapet i sagan kan innefatta lösningar men de sägs aldrig rakt ut. Sagan är övertygande för barnet på grund av att den utvecklas på ett sätt som överrensstämmer med barnets sätt att tänka och uppleva världen. Barnet litar på vad sagan har att säga emedan sagans världsåskådning stämmer överens med barnets världsåskådning. Oavsett vår ålder blir vi bara övertygade av den berättelse som stämmer med principerna för våra egna tankeprocesser. Skillnaden är att vuxna har lärt sig att acceptera att det finns mer än en referensram för att begripa världen. 


Bettelheim skriver att Piaget har visat att barnets tänkande är animistiskt fram till puberteten. Det är därför barn brukar tycka om sagor som innehåller magi i form av till exempel sjungande stenar. Barnet tror alltså att även saker kan tänka och känna. Därför klappar och smeker barnet omtyckta saker. Om dörren slår till barnet straffar barnet dörren eftersom det tror att dörren slog till honom med flit, av ren illvilja. För barnet finns inte någon bestämd gräns mellan döda och levande ting. Om vi inte förstår det som stenar, träd och djur har att säga oss beror det på att vi inte är riktigt i samklang med dem. Därför verkar det förnuftigt att barnet förväntar sig svar från dem när det försöker förstå världen. Eftersom djuren rör sig fritt och vida omkring är det naturligt att djuren i sagorna kan visa hjälten vägen till fjärran orter. Det är naturligt att vinden kan tala och bära hjälten med sig dit han är stadd som i ”Östan om solen och västan om månen”, eftersom allt som rör sig lever. 


För barnet är det fullt troligt att saker som tidigare varit stumma börjar tala, ger anvisningar och följer med hjälten på hans vandringar. Eftersom allt är bebott av en själ (nämligen barnets själ som barnet har projicerat på alla dessa ting) är det troligt att människan kan förvandla sig till ett djur och tvärtom. De döda tingen kan vakna till liv eftersom det inte finns någon tydlig gräns mellan levande och döda ting. Vuxna människor som tror att ett vetenskapligt svar på barnets frågor bör ges kan orsaka förvirring hos barnet och göra så att det känner sig bortstött. Barnet saknar det abstrakta tänkandet och därför är faktiska förklaringar i allmänhet obegripliga för barnet.


För ett barn kan det vara en trygghet att känna att det förstår något det tidigare inte begrep. Fakta kan skapa ny otrygghet. Därför är det viktigt att tänka på att barn bara övertygas av påståenden som motsvarar deras kunskap och emotionella intressen. Om barnen blir förvirrade av de vuxnas förklaringar kan det leda till att barnen misstror sina egna erfarenheter, sig själva och vad deras förstånd kan ge dem. Vetenskapliga förklaringar kräver objektivt tänkande. Både teoretisk forskning och praktiska experiment visar att inget barn under skolåldern verkligen kan förstå de begrepp som är grunden för objektivt tänkande. Dessa begrepp är kvantitetens konstans och motsatser som att samma mängd vatten stiger i ett smalt kärl men sjunker i ett brett eller att subtraktion är motsatsen till addition. 


Barn i förskoleåldern kan bara utveckla ytterst personliga begrepp om sina erfarenheter. När föräldrar försöker ge sina barn vetenskapliga förklaringar underskattar de allt för ofta vad vetenskapen säger om hur deras barns sinne fungerar. Även små barn vet på något vis att det är skapat av sina föräldrar. Därför finner barnen det rimligt att alla människor och den omgivning de lever i har skapats av någon övermänsklig figur som liknar föräldrarna, någon manlig eller kvinnlig gud. Precis som föräldrarna vakar över barnet och tillgodoser dess behov i hemmet kan en skyddsängel göra samma sak ute i världen. Ett barn upplever alltså världsordningen utifrån sina föräldrar och vad som tilldrar sig i hemmet.


På ett liknande sätt betraktade de gamla egypterna himlen som en modersgestalt vid namn Nut som lugn, klar och beskyddande böjde sig över jorden och slöt den i sin famn. Ett sådant betraktelsesätt skänker trygghet där och när den som mest behövs. Det hindrar inte att människorna senare kan utveckla en mer rationell och vetenskaplig världsbild. Livet på en liten planet omgiven av den gränslösa rymden verkar mycket ensamt och kallt för ett litet barn. Därför behövde forntidens folk ty sig till bilden av en beskyddande och värmande moder som böjde sig över dem. Om man avfärdar sådana fantasier som bristande mognad berövar man barnet en sida av den utsträckta trygghet och säkerhet som barnet behöver. 


Om man alltför länge håller fast vid föreställningen om en beskyddande himlamoder kan den hindra utvecklingen. 


Varken infantila projektioner eller ett beroende av inbillade beskyddare kan ge någon verklig trygghet. Så länge man inte kan finna fullständig trygghet i sig själv är fantasier och projektioner att föredra framför ingen trygghet alls. Det är en sådan, delvis inbillad, trygghet som gör att barnet senare kan utveckla den känsla av förtroende för livet som behövs för självtilliten. Den tilliten behövs för att barnet senare ska kunna lära sig att lösa problemen i livet med hjälp av sina växande förståndsgåvor. Ett barn som med hjälp av sagorna kan


tro att en figur som till en början ser avskräckande och farlig ut genom ett trollslag kan förvandlas till en hjälpsam vän är redo att tro att ett främmande barn som barnet upplever som ett hot kan förvandlas till en önskvärd kamrat. Barnet som tror på sagans ”sanning” har modet att inte gå undan på grund av det första intrycket främlingen ger. När barnet minns att sagans hjältar många gånger har klarat sig på grund av att de har vågat ingå vänskap med obehagliga varelser tror barnet sig kunna göra detsamma.


”Ängeln och den blåa hästen” av Ulf Stark är en modern saga som passar bra att läsa för att tala med barnen om livsfrågor. Boken belönades med Augustpriset 1996 för årets bästa bilderbok. Berättelsen handlar om Ängeln och Gud som är bästa vänner. Gud vill alltid leka för att glömma att han inte har någon mamma och pappa eftersom han var den första som kom till. En dag önskar sig Ängeln en blå häst. Gud uppfyller Ängelns önskan men det ångrar han när Ängeln bryr sig mer om hästen än om honom. Gud känner sig ensam och önskar att hästen inte fanns så att Ängeln kan vara mer med honom igen. Gud drömmer att hästen försvinner. När han vaknar är både hästen och Ängeln borta. Ängeln har gett sig av till Paradiset för att hämta hem hästen. Han får hjälp av en sjungande sten för att hitta hästen och sedan hitta hem igen. När de kommer tillbaka vaknar Gud och gnuggar sig i ögonen. Han frågar Ängeln om Paradiset och om kärleken. På natten drömmer han om Paradiset och kärleken.


3. SAGOR


3.1 Religion och saga


Under en lång tid i sin historia har människan använt sig av emotionella projektioner, till exempel gudar, för att förklara människan, samhället och universum. Dessa förklaringar gav människan trygghet i en osäker tid. Genom egna, samhälleliga och vetenskapliga framsteg kunde människan långsamt lösgöra sig från sin fruktan för själva existensen. När människan kände större säkerhet i världen och inom sig själv kunde hon börja ifrågasätta de bilder som hon tidigare hade använt som förklaringar. Människan började söka efter rationellare förklaringar. Under tider av stress och knapphet söker människan på nytt trygghet i föreställningen att människan och hennes hemvist är universums medelpunkt. 


Ju tryggare en människa är i sig själv, desto mer kan hon kosta på sig att godta en förklaring som säger att hennes värld är av ganska ringa betydelse i världsalltet. Ju osäkrare en människa är på sig själv och omvärlden desto mer drar hon sig inom sitt skal av fruktan. Alternativet är att den osäkra människan drar ut för att besegra för besegrandets egen skull. Det är raka motsatsen till att forska utifrån en trygghet som frigör vetgirigheten. Så länge ett barn inte kan känna trygghet i tanken att den närmaste omgivningen utgör ett beskydd har det ett behov av att tro på att övernaturliga makter, till exempel skyddsänglar, vakar över barnet. Det har ett behov av att tro att världen och dess egen plats i världen är av allra största betydelse.


Här finns ett samband mellan familjens förmåga att ge trygghet och barnets beredskap att under uppväxttiden ge sig in på fakta. Därför var det lätt för ett barn att känna trygghet så länge föräldrarna till fullo trodde att Bibelns berättelser gav svaren på alla frågor om vår tillvaros gåta och mening. 


I Västerlandet tillhandahöll Bibeln också prototyperna för människans föreställningsvärld. Trots Bibelns många berättelser räckte de inte till för att täcka människans alla psykiska behov, inte ens under tider av stark religiositet. 


Gamla och Nya testamentet gav tillsammans med helgonlegenderna svar på frågorna om hur man bör leva för att föra ett dygdigt liv men inga svar på de problem som stiger upp ur de mörka sidorna av vår natur. De bibliska berättelsernas förslag till hur man ska lösa de asociala aspekterna av det omedvetna är att man ska förtränga dessa oacceptabla drifter. Barn behöver berättelser som åtminstone i deras fantasi möter önskningarna från deras ”onda” tendenser och förebilder för hur de ska sublimera de tendenserna. Genom Bibeln får vi lära oss att det i himlen råder större glädje över en syndare som omvänts än över en människa som aldrig syndat. Budet lyder att vi ska leva ett dygdigt liv utan hat. 


Berättelsen om Kain och Abel (Första Mosebok: 4) visar att Bibeln inte hyser någon sympati för syskonrivalitetens själskval, bara en varning om att om vi handlar därefter får det ödesdigra följder. Ett barn som lider av svartsjuka på sina syskon behöver få känna att det under rådande förhållanden inte är fel att känna så. Barnet behöver uppmuntran att fantisera om hur det en dag ska ta revansch. På så vis får det hjälp att hantera sin avundsjuka. Då kommer det att kunna klara sig i sin övertygelse om att allt kommer att bli bra längre fram.


Barns funderingar över livets stora frågor kan få egna obearbetade konflikter att komma fram. Förskollärare, lågstadielärare och fritidspedagoger som deltog i BaLiprojektet - vars namn är en förkortning av Barn och livsfrågor - tyckte det var svårt att arbeta med frågor om tro, religion, döden och hur allting började. Det svåra är att veta om det är rätt att påverka barnen och om det går att tala objektivt med barnen om ett ämne som ligger så nära myt och känsla. Frågan är om man bör redovisa sin egen tro eller brist på tro.


Eftersom de flesta folksagor har sitt ursprung i en tid då religionen hade en stor plats i livet innehåller många av sagorna religiösa frågor och motiv. Flera av de bibliska berättelserna är av samma natur som de gamla folksagorna. Genom sagan förmedlas också vårt kulturarv. Kristendomen är en del av det svenska kulturarvet. Flera av de västerländska sagorna har ett kristet innehåll. Flera av dem är idag förbisedda eller okända på grund av att deras religiösa ämnen inte längre väcker några meningsfulla associationer för den enskilde individen.


En av bröderna Grimms sagor ”De sju korparna” handlar om sju bröder som försvinner och förvandlas till korpar när deras syster föds. Till flickans dop, måste vatten hämtas ur ett krus i källan. Den ödesdigra händelse som utgör bakgrunden till sagan är att kruset går förlorat. Dopet förkunnar inledningen till ett kristet liv. De sju bröderna kan tolkas som en bild av det som måste försvinna för att den kristna läran ska kunna födas. I så fall symboliserar de sju bröderna den förkristna hedniska världen där de sju planeterna symboliserade den antika världens himmelsgudar. Det nyfödda barnet är då den nya religionen som kan tillväxa endast om den gamla trosläran inte blandar sig i dess utveckling. Med kristendomens födelse förvisas hedendomen till mörkret precis som bröderna blir korpar när flickan föds. I korphamn har de dock sin hemvist, vilket betyder att de lever vidare i en undermedveten underjordisk värld. De återvänder till mänskligheten först när deras syster offrar ett av sina fingrar. Detta överensstämmer med kristendomens uppfattning om att endast de som är beredda att om nödvändigt offra den kroppsdel som hindrar dem från fulländning kan vinna plats i himmelriket. Den nya religionen kan befria även den som till en början stannar kvar i hedendomen.


3.2 Tusen och en natt


I Nyköping ser jag ofta människor som har en religion som anses vara nyare än kristendomen. 


De är muslimer. Ofta finns det många barn i de familjerna. Kristna barn, muslimska barn, barn med andra religioner och barn som inte har någon specifik religion (vilka troligen är den största gruppen) möts ofta på lekplatsen och i olika verksamheter för barn. De kan också mötas på grund av att föräldrarna har vänner som har en annan trosuppfattning än de själva. Ibland finns det flera olika trosuppfattningar i samma familj. Oavsett vilken/vilka trosuppfattningar ett barn växer upp med kan sagan vara en förenande länk mellan människor. Det symboliska språket i sagorna och i religionerna kan förmedla visdom till oss alla.


”Tusen och en natt” är en saga som vimlar av hänvisningar till Islam. Berättelsen handlar om att kung Scharirar är djupt besviken på kvinnor. Han är nästan brottslig i sin vrede emedan han har kommit på att hans egen hustru har bedragit honom med hans svarta slavar och att samma sak har hänt hans bror kung Schaziman. Till och med en mäktig djinn blir oavlåtligt bedragen av en dam han tror sig effektivt ha spärrat in. Kung Scharirar förlorar all sin tro på mänskligheten och bestämmer att ingen kvinna ska få chansen att bedra honom igen. Istället ska han inrikta sitt liv på lusten. Varje natt sover han med en jungfru som dödas nästa morgon. Slutligen är den enda jungfrun som finns kvar bara visirens dotter Scheherazade. 


Visiren har inte för avsikt att offra sin dotter men hon insisterar på att hon vill bli ”medlet till befrielse”. Målet når hon genom att varje natt under tusen nätter berätta en historia som fängslar kungen så att han inte vill döda henne, eftersom han vill höra fortsättningen nästa natt. Det inledande motivet i samlingen är att berätta sagor för att rädda sig undan döden. Detta motiv återkommer under hela sagocykeln och avslutar den. I ”Berättelsen om de tre schejkerna” hotar en djinn att döda en köpman men blir så gripen av dennes historia att han sparar hans liv. I slutet av cykeln förklarar kungen sin tillit och sin kärlek till Scheherazade. Kungen är för evigt botad från sitt kvinnohat av hennes kärlek och de lever lyckliga tillsammans under resten av sitt liv. Åtminstone låter sagan oss förstå det.


I ramberättelsen möts två huvudpersoner, en man och en kvinna. Kungen med avsmak för livet och full av kvinnohat. Sheherazade i fruktan för sitt liv men besluten att nå befrielse för både kungen och sig själv. Hon når sitt mål genom att berätta många omväxlande sagor. En enda saga skulle inte räcka eftersom våra psykiska problem är invecklade och svåra att lösa. Det tar Sheherazade nästan tre år av sagoberättande att befria kungen från hans djupa depression, att kurera honom. Det krävs att han uppmärksamt lyssnar till sagor under tusen nätter för att hans splittrade personlighet ska kunna integreras på nytt. Här bör vi dra oss till minnes att ”Tusen och en natt” är av indiskt -persiskt ursprung. I hinduisk medicin får den mentalt störda människan lyssna på en saga och genom att tänka över denna får hon hjälp att komma över sin känslorubbning. 


Sagor har innebörd på många plan. På ett annat plan representerar de två huvudpersonerna de motstridiga tendenser inom oss som kommer att förgöra oss om vi inte integrerar dem. Kungen domineras av sitt det på grund av allvarliga besvikelser som han inte kan hantera. Scheherazade representerar jaget. Hon hade samlat tusen krönikerböcker om folk och poeter i gångna tider. Dessutom hade hon läst böcker om vetenskap och medicin. Hennes minne var lagrat med dikter, berättelser, folklore, yttranden av konungar och vise män. Hon var klok, kvick, förtänksam och väluppfostrad, vilket är en utförlig uppräkning av jagattribut. På så sätt blir det obehärskade detet (kungen) under den långdragna processen till slut civiliserat. Sheherazades jag står under inflytande av ett överjag i så hög grad att hon är beredd att sätta sitt liv på spel. Hon säger ”Antingen ska jag bli medlet att befria Muslims döttrar från att dödas eller också ska jag själv dö och förgås som andra har förgåtts”. Hennes far försöker övertala henne att låta bli men hon står fast vid sitt beslut.  

Bara den människa vars jag har lärt sig att dra nytta av detets positiva energi för sina konstruktiva syften kan sätta jaget att kontrollera detets mordiska böjelser. Först när Sheherazades kärlek till kungen inspirerar henne att fortsätta berätta - det vill säga när överjaget önskar befria muslims döttrar från att dödas, och detet (kärleken till kungen som hon vill befria från hans hat och depression) båda ger sitt bidrag till jaget – har hon blivit en alltigenom integrerad person. Ramberättelsen säger att en sådan person är i stånd att befria världen från ondska genom att vinna lycka åt sig själv och åt ”den mörke” som trodde att ingen lycka mer för honom finns. I ramberättelsen i ”Tusen och en natt” förbyts mordiskt hat i bestående kärlek. En bättre bekräftelse på alla sagors förmåga att förändra vår personlighet kan vi inte få.


3.3 Vårt samhälle


Något som ofta glöms bort är att religionen präglas av samhällets förändring. Under den senare delen av nittonhundratalet krockade olika verklighetsuppfattningar och olika värden inom samma kultur allt oftare med varandra. Framtiden är motsägelsefull och oförutsägbar. Mångfalden har ersatt den ytligt sett endimensionella världen. Var och en kan själv skapa sin egen religion. Behovet av att legitimera religionen genom att ansluta sig till någon organisation eller idétradition är inte så stort. Det är en utveckling som har kommit i samband med den ökade sociala och ekonomiska tryggheten i Sverige under nittonhundratalet. Samtidigt med välfärden uppstår en värdeförvirring eftersom man inte längre kan hänvisa till Gud som en överjordisk normsändare. Istället söker man efter en gemensam moralisk grund som står fast.


Familjens, skolans och kyrkans roll som traditionella normsändare har försvagats och andra normsändare kommer in allt tidigare. En individ står under livet i relation till fler individer än förr samtidigt som relationerna är mindre permanenta. Den kommunikativa förändringen och ändrade familjemönster är några orsaker till att värderingarna har förändrats. Det krävs en viss tid och en viss konstans för att lära känna en annan människa och av sociala orsaker lär sig människor att inte ha några större förväntningar på flyktiga kontakter.


Konsekvensen av den nya individualismen är att man har andra förutsättningar för att bli djupare berörd av någon eller av något. Samtidigt blir kärleken och ömheten mellan familjemedlemmarna allt viktigare och just därför allt ömtåligare. Vi behöver inte längre varandra lika mycket av praktiska orsaker så kärleken är nästan det enda som utgör en sammanbindande länk i en modern familj. Mitt i förändringen finns kravet kvar på att familjen ska kunna tillfredsställa djupa känslomässiga behov som att uttrycka glädje, sorg, vrede och oro. Vi har fler psykologer och terapeuter än tidigare och frågor om relationer tar stor plats i mediavärlden.


I Sverige uppfostras barnen till självständighet medan det i sydeuropeiska länder är både naturligt och önskvärt att individen är beroende av släkten omkring sig. Barnen i vårt samhälle verkar längta allt starkare efter uppmärksamhet och det kan bero på att de inte får den uppmärksamhet de behöver. Kvinnor i Sverige identifierar sig med tidigare generationers mammor och får lätt skuldkänslor över att inte räcka till eftersom den kvinnobilden inte längre fungerar i vårt samhälle. Den förlängda ungdomstiden löser upp banden mellan individ, tradition och kultur. Identiteten kopplas ofta till utbildning, kultur och erfarenhet. 


I tidigare generationer avslutades identitetsbildningen i tjugoårsåldern men i vår tid tycks den aldrig bli klar. När identitetsbildningen förlängs blir kulturen ungdomligare och därför leder åldrandet till att en individ förlorar i status. Den gamla människan får då en existentiell osäkerhet och finner ingen trygghet i gamla tiders modeller. Via medier och musik styr organiserade marknadskrafter på ett effektivt sätt de ungas värderingar. Den människa som söker en personlig andlig erfarenhet måste först ta sig förbi den massmedialt konstruerade religiösa verkligheten. ”Den tredje statsmakten” speglar även den religiösa heligheten. Eftersom massmedia bygger på förenkling blir den heliga erfarenheten utplattad eller osynliggjord. Det finns ett överflöd av information i det moderna samhället men vi kan bara ta till oss en begränsad mängd av den informationen. Detta leder till att en sändare i allt större utsträckning måste rikta in sig på att nå speciella grupper. Det gör att de flesta människor får svårare att orientera sig utanför sina egna symboliska områden. Kyrkorna tvingas inrikta sig på dem som redan kan det inomkyrkliga språket. 


Eftersom Bibeln som kulturellt referenssystem har blivit otillgängligt för den stora mängden människor försöker kyrkan föra ut sitt budskap genom att finna något som är gemensamt för större grupper. Genom ett gemensamt språkligt filter talar kyrkans folk i termer av livsfrågor, mening eller etik. På så vis når man fler människor samtidigt som man riskerar att utarma kunskapen om och förtroendet för det internt kristna språket. Även politiken har förlorat sitt meningsföreträde. Allt färre ansluter sig till färdiga politiska ideologier och partiprogram misstänkliggörs. 


Det var inte så länge sedan politiken var en viktig meningsgenerator där många människor var delaktiga i en gemensam föreställningsvärld och trodde på en ljus framtid. Numera väljer man själv vad man vill ta emot och vad man vill tillbakavisa hos de formella ideologimakarna eller helighetens administratörer. I media framhävs skillnader och inte likheter mellan människor eftersom man genom förenklingen undviker komplikationer i resonemang och bevisföring. Massmedia blir länken mellan de institutionellt religiösa och de som inte har något religiöst intresse. I det moderna samhället kan en femåring uppleva tystnaden i en kyrka som närmast exotiskt. 


I vårt samhälle har inte sakerna samma värde som de hade för hundra år sedan. Då var grundregeln att spara, att ta vård om och att reparera. I takt med den ökade massproduktionen och masskonsumtionen förändrades synen på tingen. Det mesta går att ersätta och köpa. Därför lägger inte nutidsmänniskan märke till sakerna som omger henne på samma sätt som tidigare generationer gjorde. Man berörs inte lika mycket om något går sönder. Saker betyder allt mindre samtidigt som världen aldrig tidigare har sett så vackra kataloger, så stora skyltfönster eller en förbiilande reklam där allt sker med sekunders snabbhet. 


Motkraften mot alla onödiga konstgjorda saker är att människan söker efter det som är äkta. Känslan för naturen är stor bland svenskarna. Naturen är en helig, okränkbar kraft som måste finnas kvar. I en fragmenterad tillvaro är det rimligt att människan även söker mål och mening bortom det vardagliga. Den privatiserade religionen bygger på människors egen medverkan. Därför är den till sin form, men kanske inte till sitt innehåll, mognare än en religion som man bara övertagit. Istället för att bara överta något eller bli en spegling av samhällets olika krafter skapar människan något som blir hennes eget.
 


Det har blivit vanligare att barn ägnar sig åt olika former av organiserad sport och idrott, att de lär sig spela något instrument och att de deltar i aktiviteter som ”Mulle”. Barns lekar har ändrat karaktär och sker oftare inomhus men de leker lika mycket och lika ofta som tidigare. Flera av deras lekar är inspirerade av program. Barnen idag kanske skulle behöva mer passiv tid för att göra ingenting och mer tid för fördjupning och eftertanke. Kritiken mot att den ökade konsumtionen av bildmedia skulle göra att barn läser mindre och få ett torftigare språk har visat sig vara obefogad. Barnboken står sig även i vårt samhälle med ett ökat teve - och videotittande. Förskolebarn i dagens samhälle köper fler böcker och går oftare på bibliotek än sjuttiotalets barn gjorde. Fler barn går på förskola där det satsas mycket på böcker och högläsning. Enligt en undersökning tittar svenska barn i åldern tre till sex år på teve i genomsnitt en och en halv timme om dagen. Det enda forskare kring media och barnkultur är eniga om är att föräldrar är mer medvetna om barnens tv-vanor än tidigare. 


Om barns tv-tittande är bra eller dåligt har forskarna olika åsikter om. Det är vanligt att föräldrarna försöker styra och begränsa barnens tv-vanor. De små barnen tittar mest på barnprogram. Om de ser på teve senare på kvällen är det oftast tillsammans med en vuxen. 


Det finns flera undersökningar som visar att teven är ett medium som fungerar bra för inlärning. Små barn tycker mest om program som har ett vardagligt tempo. Barnet ska kunna identifiera sig med handlingen. Lite spänning och lite farligt är kul. Rädslan går snabbt över om det handlar om något som barnet förstår. Det är det barnet inte förstår som kan stanna kvar och ge mardrömmar. Barn behöver bearbeta sin rädsla genom att prata eller leka. Barn leker det de har sett. Om de ser våld leker de våldslekar. Det har forskats mycket – framförallt i USA – om huruvida tevetittande kan utlösa våld. Frågan är om det är så att aggressiva barn söker sig till underhållningsvåld eller om det är underhållningsvåldet som gör dem aggressiva. 


Forskarna har bara kunnat enas om att ”Tittande på våld i TV och på film kan leda till aggressivt beteende hos vissa barn under vissa omständigheter”. Man kan hjälpa barnen genom att styra tittandet och förstå vad de tittar på och genom att titta tillsammans och sedan tala om vad man sett. Man kan lära de yngre barnen att de måste fråga innan de sätter på teven eller videon.


Många experter oroar sig för att barn alltför tidigt får se på nyhetssändningar som innehåller våld och grymheter som är på riktigt. En del forskare anser att barn i förskoleåldern helst inte ska se nyheter och andra rapporteringar som innehåller våld och grymheter. De anser att barn långt upp i skolåldern inte bör se verklighetstrogna vuxenfilmer eller nyheter annat än i sällskap med vuxna. Ett litet barn som sitter passivt framför teven måste uppmärksammas efter som det kan tyda på att barnet inte mår bra. Intresset för teven brukar svalna om man erbjuder andra sysselsättningar istället. 


Det finns experter som anser att datorer hämmar barnen i deras motoriska och sociala utveckling eller att våldsinslagen och kampen mellan svart och vitt och saga kan störa barnets emotionella utveckling. En del tycker att datorer är det bästa som finns för fantasin och att den bästa tänkbara hjärngympan är att vandra i den virtuella världen. Pedagoger brukar betona det trevliga och lärorika med datorspel till barn. En del hjärnforskare anser att det är de ”meningslösa” spelen med sagor och figurer som utvecklar och utbildar kreativa framtidshjärnor.
 


Verkligheten är mer komplicerad för dagens barn än den var på sjuttiotalet när jag själv var i förskoleåldern. Det syns även i berättelserna. Pokémon är några små japanska dataspelsfigurer. I berättelsen har en mänsklig tränare flera Pokémon och låter dem möta motståndare att kämpa emot. De har olika egenskaper. En Pokémon kan till exempel ställa sig på svansen för att undgå en elektrisk stöt. Figurerna kan utvecklas till andra figurer. Pokémons värld är magisk, fragmenterad, snabbt föränderlig och det slår bokstavligen talat elektriska gnistor om den. Barnen förstår troligen berättelserna bättre än jag gör när jag försöker leva mig in i Pokémons värld genom att läsa ett ”fanhäfte”.


3.4 Bilder


Den som inte har några referensramar i form av egna erfarenheter blir lätt ett offer för påverkan av reklam och massmedia. När skriftspråket utarmas till ett datoranpassat informationsmedium utan emotion och sinnlighet blir bildens betydelse desto viktigare för att uttrycka egna upplevelser, erfarenheter och känslor. Sagans symbolvärde lämpar sig väl för avbildning. Bilden och ordet speglar och kompletterar varandra både i utvecklingen av språkfunktioner och i den vuxnes kommunikationer med omvärlden. Bilden är ett verktyg för information men också för upplevda erfarenheter och känslor.


Detta verktyg passar bra för de barn som kommer till ett nytt land och behöver kommunicera innan de har lärt sig det nya språket. På den nyöppnade förskolan Grodan har barnen sex olika hemspråk. Mellan föräldrarna som inte varit här så länge och personalen på förskolan är bilderna ett viktigt sätt att kommunicera på. Eftersom det tar längre tid med samverkan och information än när alla talar samma språk är personaltätheten högre på denna förskola. Barnen som är i åldern tre till fem år får uttrycka sig genom mycket bildskapande. Flera av barnen har varit med om krig. Därför är det viktigt att de får bearbeta det genom leken. Personalen leder barnens känslor mot att hjälpa skadade. Förskolan är med i ett projekt som drivs i samverkan med lärarhögskolan. Personal från Reggio Emiliainstitutet medverkar. Syftet med projektet är att ge barn möjlighet att påverka sin egen undervisning och inlärning.


Bildspråket hos barnet är en nödvändig del av den samlade språkfunktionen. Bildspråkets expressivitet ger ledtrådar för en bedömning av en individs mognad och erfarenhetsnivå. 


Den som spontant uttrycker sig i bild har oftast något att säga som denne inte kan uttrycka på något annat sätt. Yngre barn har sin egen logik och de tycks intuitivt förstå sagans värld. 


De skapar själva i samma anda. I symbolisk form tar de upp människans avgörande erfarenheter för tillväxt och utveckling.


Alla barn kan ha glädje av bilder för att bearbeta sina känslor. I videofilmen ”Sverige Sagoland – Barnbokslandet” får man se hur några förskolebarn bearbetar sin rädsla för trollet i sagan genom att måla trollet på filmjölk. När trollet är ditmålat kan barnet äta upp det och ingen behöver vara rädd för trollet längre.
 Barnets förmåga att rita och måla beror dels på hur utvecklad barnets handmotorik är och dels på förmågan att se och uppfatta världen. Det första barnet intresserar sig för är ansikten. Därefter kommer saker som rör sig som till exempel djur, bilar och raketer. 


Barn ritar ofta något de känner till väl. Treåringen klottrar ännu. I treårsåldern börjar cirklarna komma och ganska snabbt därefter kommer spiralerna. Vid tre till fyra års ålder brukar barnet lära sig att rita en huvudfoting som ritas i form av ett ansikte med öga och mun. Sedan sätts två streck dit som får vara både armar och ben. Näsan kommer betydligt senare. Med tiden sätts allt fler detaljer på plats och barnet lär sig att rita hela människan. Halsen sätts ofta direkt på kroppen.


Ett experiment i USA där femhundra barn mellan två och sex år deltog visade att de flesta barn i den åldern föredrar den röda färgen. En del forskare anser att barn lär sig uppfatta enskilda drag hos bilder samtidigt som de lär sig uppfatta motsvarande enskildheter hos föremål. Andra forskare avvisar varje likhet mellan bilder och den värld de representerar. 


De anser att alla bilder istället måste läsas enligt det kulturellt standardiserade systemet.


3.5 Symboler


Myterna och sagorna talar till oss genom symboler som vilar i vårt undermedvetna. Psykologiska fenomen får symbolisk gestalt i sagoinnehållet. Freuds anhängare vill visa på det bortträngda material som ligger under myterna och sagorna samt i vilken relation detta står till drömmar och dagdrömmar. Jungs anhängare understryker dessutom att händelser och gestalter i sagorna överensstämmer med och representerar arketypiska psykologiska fenomen. Dessa gestalter visar i symbolisk form behovet av att jaget kommer upp till ett högre livsplan. Denna inre förnyelse blir genomförbar när inneboende krafter blir tillgängliga för individen. Familjesituationer och relationer anges i nummer, både i det medvetna och i det omedvetna. 


Ett står för vår egen person i förhållande till omvärlden. I det omedvetna och drömmarna kan ett även stå för den av föräldrarna som dominerar. För en vuxen kan det även ange en person som har makt över oss, till exempel chefen. Två står för ett par som i kärlek och äktenskap. Två mot en står för något som inte är rent spel, som att vara hopplöst utklassad i någon tävling. För barn står talet två ofta för de två föräldrarna och talet tre för barnet i relation till sina föräldrar men inte till syskonen. Nummer tre refererar till barnet oavsett vilket nummer det har i syskonskaran. Att överträffa de två betyder i det omedvetna att överträffa föräldrarna. Eftersom barnet har svårt att erkänna inför sig självt att han vill överträffa sina föräldrar kamouflerar sagan detta med att han överträffar de syskon som har en låg tanke om honom. 


Tre är ett mystiskt tal som ofta är heligt. Ett exempel är tretalet med Adam, Eva och ormen. Enligt Bibeln betecknar de kunskapen om köttet. Tretalet i sagorna verkar ofta syfta på det som psykoanalysen kallar detet, jaget och överjaget. De otaliga sagor där hjälten till en början benämns som en dummerjöns beror på att vi har en benägenhet att till en början identifiera oss med honom långt innan han visar sig överlägsen dem som ser ner på honom. Ett litet barn känner sig alltid dumt och otillräckligt - oavsett sin intelligens- när det möter den komplicerade omvärlden. Det är därför många sagor börjar med att hjälten förringas och betraktas som dum. Att stiga ner i jordens undre mörker symboliserar att stiga ner i vår egen undre värld. Veckans sju dagar är i sagan ofta en symbol för varje dag i vårt liv.


Barnen ska ofta ge sig in i nya saker. I Bockarna Bruse symboliseras det okända av bron på andra sidan. Trollet under bron kan vara en symbol för det okända och skrämmande samt om att besegra ett hinder på vägen, vilket är vanligt i sagor. Bocken kan tyckas galen som går över bron fast han vet om trollet men han lurar ju trollet. Troll är ofta symboler för något vilt och okänt, broar för en väg från det ena till det andra. Olika barn har olika tolkningar. Trollet kan till exempel symbolisera den egna vreden, en ny grannpojke eller pappa som kommer hem full. Symbolerna i sagan går på djupet. Genom sagan kan flickor identifiera sig med manliga egenskaper till exempel styrka och tvärtom. Sagor slutar alltid lyckligt. Barn vill ofta höra samma saga flera gånger. Varje gång bearbetar de vad de hört och vågar gå lite djupare in i sagan. Om man vet att sagan slutar lyckligt vågar man engagera sig mycket mera känslomässigt.


Erich Fromm har en teori om tre olika typer av symboler: 


1) Den konventionella begreppssymbolen där till exempel ordet hund är en symbol för djuret hund. 


2) Om man haft en obehaglig upplevelse i en viss stad och senare förknippar stadens namn med den obehagliga upplevelsen handlar det om den tillfälliga symbolen som är av mer privat karaktär än de andra två. 


3) Arketypen eller den universella symbolen grundläggs genom att man intuitivt upplever en förbindelse mellan en inre (känsla eller tanke) och en yttre sinnesupplevelse. Erich Fromms utgångspunkt är att människor förknippar vissa begrepp med vissa erfarenheter och att detta skapar det universella språket. Han säger att symbolikens förekomst i myter och drömmar i alla tider och alla kulturer bevisar denna teori. En universell symbol kan betyda olika saker i olika kulturer. I Norden har solen alltid symboliserat liv, alstring och fruktsamhet. I ett torrt och varmt klimat kan det vara regnet som får symbolisera livskraften.


I legenden ”Guds lille narr” är solen en symbol för glädje. Legenden handlar om den föräldralösa tiggarpojken Giovanni i Sorrento som var lycklig för att han kunde jonglera. Han brukade få mat av en bekant för att han drog kunder till hennes grönsaksstånd. När han hade visat vad han kunde för en cirkus som kom på besök i staden fick han jobb. Ett av hans nummer var att jonglera med bollar i olika färger så det såg ut som om han jonglerade med regnbågen. I slutet av det numret tog han fram ett guldklot och sade att det var solen. Han blev mycket berömd och kunde snart lämna cirkusen för att uppträda på egen hand. En gång mötte han några franciskanermunkar som sade att hans jonglerande var till Guds ära eftersom han jonglerade för att göra andra glada. När han blev äldre kom det svårare tider men Giovanni fortsatte att jonglera tills han en dag tappade regnbågsklotet så alla regnbågsbollarna trillade ner. Då kastade den skadeglada publiken frukt och stenar på honom så han måste fly för sitt liv. 


Giovanni slutade helt med att uppträda och jonglera. Hans pengar tog slut och hans kläder föll i trasor. Därför måste han tigga sig fram och sova i portgångar som när han var liten. En dag sade Giovanni att det var dags att fara hem. En kall vinternatt när det blåste och regnade kom han fram. Han gick in i franciskanermunkarnas kyrka och somnade kall och våt i ett hörn. Han vaknade av musik. Kyrkan var full av tända ljus och sjungande människor som lade ner vackra gåvor framför en staty som föreställde en kvinna med ett barn. Giovanni frågade en kvinna vad det handlade om och hon sade att de firade Kristi födelsedag. När de andra gått tittade Giovanni på statyn och önskade att han också haft något att ge till barnet som såg allvarligt, strängt och ledset ut trots alla presenter. Sedan kom han på att han fått folk att le förut. Han sminkade sig till narr, rullade ut mattan och började jonglera med bollarna. Det gyllene klotet flög högre och högre, fortare och fortare. Han hade aldrig jonglerat så bra i hela sitt liv. Till dig söta barn sade han innan han föll död ner på golvet. En präst och en munk fann honom. De fann något annat också. Barnet log och höll ett gyllene klot i handen.


Första gången jag läste ”Guds lille narr” missade jag budskapet och kände mest medlidande med Giovanni för att han fick ett så hårt och ensamt liv. Andra gången jag läste berättelsen tyckte jag att den verkade passa bra som utgångspunkt för att tala med barnen om livsfrågor. Här finns svåra känslor och händelser som ensamhet, fattigdom, sorg, skadeglädje, död och rådvillhet (vad skulle han ge till barnet när han inte hade råd med någon present?). Samtidigt finns det vänskap, framtidstro, glädje, lycka, givmildhet och framför allt finner Giovanni alltid en lösning på problemen. Jag insåg att Giovanni var lycklig för att han gjorde andra lyckliga och kunde lösa sina egna problem. Tredje gången jag läste berättelsen var budskapet lika solklart som guldklotet i berättelsen. Jesusbarnet blev inte lyckligt trots alla presenter eftersom han inte upplevde något. Först när någon gav honom en upplevelse kunde barnet le. Detta budskap känns extra aktuellt i dagens prylsamhälle. Något annat jag tänkte på efter att ha läst boken var att Giovannis känsla för vad barnet behövde var viktigare än de andras kunskaper om kristendomen. Detta är något som också känns aktuellt i ett samhälle där kunskap ofta värderas högt och känslor ska trängas undan. Dessutom var Giovannis självkännedom och minne av att vara barn viktigare än de andras erfarenheter av barn.


3.6 Rädsla för sagor


Enligt Bettelheim förringar många begåvade välmenande, moderna medelklassföräldrar värdet av sagor. En del människor anser att sagor är ohälsosamma för att de inte ger sanna bilder av livet. De tänker inte på att barnens sanning kan vara en annan sanning än de vuxnas. De har inte förstått att sagorna inte är ute efter att beskriva yttervärlden och ”verkligheten”. En del föräldrar är rädda för att de ljuger för barnen när de berättar sagor. Innan barnet kan veta vad som är sant måste det ha något att referera till. När de frågar om en saga är sann vill de veta om sagan har något väsentligt att säga dem. På frågan om ifall de är sanna räcker det nästan alltid med svaret att det hände för länge, länge sedan i Sagolandet. Sanningen i sagorna är vår fantasis sanning. Enligt Bettelheim har J. R .R Tolkien sagt att frågan om huruvida det som händer i sagan är sant inte får besvaras överilat eller lättvindigt. Enligt Tolkien är det viktigare för barnet att få veta om figuren i sagan var snäll eller stygg. Barnet försöker ta reda på vilken sida som är den rätta och vilken som är den orätta. 

En del föräldrar är rädda att barnen ska ryckas med av sin fantasi och tro på trolldom om de får höra sagor. Andra föräldrar är rädda för att barnen inte ska lära sig bemästra verkligheten om de får för mycket sagofantasi. Enligt Bruno Bettelheim är det tvärtom så att vår personlighet behöver backas upp med en rik fantasi kombinerad med ett stabilt medvetande och ett klart grepp om verkligheten. Detta för att vi ska kunna ta itu med de uppgifter livet ger oss. Han anser att vilken erfarenhet det än gäller påverkar alla sidor i vårt väsen samtidigt. Utvecklingen spårar ur när någon del av personligheten – detet, jaget eller överjaget – medvetet eller omedvetet dominerar någon av de andra delarna och tömmer den totala personligheten på dess speciella resurser. 

De som lever uteslutande i sin fantasi lever i tvångsgrubbel över något stereotypt tema. Tidigare har man felaktigt trott att en alltför frodig fantasi hindrar oss från att leva i verkligheten. I själva verket är det så att de som lever instängda i en fantasivärld inte har någon rik fantasi utan är instängda i en enda ångestfull eller önskeuppfyllande fantasi som de inte klarar att bryta sig ur. Fritt flödande fantasi i fabulerad form som rymmer en rad problem som man möter i det verkliga livet förser jaget med mycket material att arbeta med. 


Detta rika och omväxlande fantasiliv som tillförs barnet genom sagorna kan hjälpa barnet att inte fastna inom de trånga gränserna för ett fåtal ängsliga eller önskeuppfyllande drömmar som kretsar kring ett fåtal trånga sysselsättningar. Det tragiska med en stor del barnpsykologi är att upptäckterna inte gagnar barnet. Upptäckterna är korrekta och viktiga men hjälper den vuxna människan att förstå barnet utifrån sin egen referensram. 


Innan vetenskapsmannen börjar forska leker han med idéer. Enligt Bettelheim sade Freud att tanken är ett sätt att utforska möjligheter utan att ta de risker som faktiska experiment innebär. Barnets tankar utgörs av dess fantasier. Ett barn som försöker komma underfund med sin egen person eller föreställer sig vart vissa handlingar leder fantiserar runt de sakerna. Om den vuxne envisas med att hans sätt att se på världen är det enda rätta håller barnet med för att det inte tycker det lönar sig att försöka komma till en ömsesidig förståelse.


När psykoanalysen kom med sina nya upptäckter och barnpsykologin avslöjade hur våldsam, ångestladdad, destruktiv och till och med sadistisk ett barns fantasi är påstod de som tvivlade att det är sagorna som skapar eller i hög grad uppmuntrar sådana upprörda känslor. Därför bestämde de personerna att ett odjur i en berättelse för barn måste vara vänligt. De förstod inte att barnet kan känna sig som ett odjur eller vara rädd för att vara ett odjur och att detta odjur förföljer barnet ibland. När de vuxna inte erkänner odjuret som finns i barnets omedvetna hindrar de barnet att fantisera om sagornas odjur. Barnet behöver de fantasierna för att lära känna odjuret inom sig och få vägledning om hur det ska tämjas.


De vuxna trodde att de kunde jaga bort sagans jättar och troll, som symboliserar de mörka krafterna i vårt undermedvetna, genom att svälta barnens fantasi. På så vis ville de hindra dessa krafter att spärra vägen för barnets förståndsutveckling. De trodde att barnet skulle tränga undan obehagliga fantasier och ägna sig åt behagliga när det hindrades att uppmärksamma sitt omedvetna och inte fick höra sagor som kunde tala till det omedvetna. Det omedvetna innehåller det råmaterial jaget bygger upp sin personlighet med och utan de fantasier som ger oss hopp har vi inte kraft att möta motgångarna i livet. Dessa fantasier behöver få näring när vi är barn. Folksagan är allas vårt fantasiarv som barnen behöver för att bemästra livsproblemen. 


När det inte längre gick att förneka att barnet hade ångest även om det inte fick höra några sagor drog man slutsatsen att man därför inte borde göra den ångesten värre. Man ville skona barnet från allt som verkade skrämmande. En viss saga kan verkligen skrämma ett visst barn men när barnet har bekantat sig med sagan blir det lugnat och det obehagliga i rädslan vänds till den mycket behagliga känslan av att öppet ha mött och bemästrat rädslan. Det barn som får veta att andra har liknande fantasier känner sig som en människa bland andra. Om ett barn inte får höra berättelser som i förtäckta ordalag berättar att andra har samma fantasier får barnet en känsla av att vara ensamt om detta och blir skrämt av sina fantasier. 


Anledningen till att bildade föräldrar förbjöd sagor för sina barn samtidigt som psykoanalysen avslöjade att det lilla barnets sinne inte är alltigenom oskuldsfullt kan vara att psykoanalysen samtidigt avslöjade att barnet både älskar och hatar sina föräldrar. Föräldrar vill vara älskade av sina barn och vill därför inte att de ska höra sagor som kan få dem att se pappa och mamma som stygga och förbjudande. De vill tro att om barnet ser dem som till exempel en häxa eller jätte så beror det på sagor de hört och inte på föräldrarna själva. Dessa föräldrar hoppas att barnen inte kommer att se någon av sina föräldrar i en sådan bild om barnet hindras att lära känna sådana figurer. De föräldrarna lurar sig själva när de tror att det är sagorna som har fått barnen att se dem på det viset ibland. Anledningen till att barn älskar sagor är att sagan trots all vrede och alla ångestfulla tankar den gestaltar alltid kommer fram till ett lyckligt slut som barnet inte kan föreställa sig på egen hand.


3.7 Berättarens roll


För att sagan ska få sitt fulla värde måste den vara en gemensam upplevelse för den som berättar och den som lyssnar. Sagan bör hellre berättas än läsas högt för att till fullo utvinna sagans symboliska betydelser, trösterika egenskaper och vad den kan förmedla från människa till människa.
 Förmågan att konkretisera och visualisera abstrakta begrepp är viktig även för det intellektuella tänkandet. När barnen lyssnar på sagorna lär de sig att lyssna på de vuxna. Det ökar deras respekt och de lyder mer. Ordet lyda betydde ursprungligen att lyssna. Det är viktigt att ha ögonkontakt med lyssnarna och att ha ett bra tempo när man berättar. 


Berättelsen kan bli platt och livlös om man inte stannar upp och dröjer vid några dramatiska ögonblick. Små barn kan ha stöd av att man illustrerar med kroppen. Den som tycker om att spela teater kan skådespela sagan. Annars är det bättre att lyssnarna själva får använda sin fantasi. Tonfall, språkmelodi och röstkaraktär säger lika mycket som själva orden. De visar berättarens känslor och förhållande till historien. I en del sagor finns sånger och en del sånger berättar historien på egen hand. I en afrikansk berättartradition kan lyssnaren avbryta och säga ”Berättare, jag var där”. ”Vad såg du” frågar berättaren då och överlåter därmed berättelsen en stund till den som avbröt. Om berättaren uppskattar bidraget tackar han med orden ”Ja, du var verkligen där”.


Det finns ett afrikanskt talesätt som säger ”Gudarna ger inga barn till den som inte kan hundra sagor”. Den som vill lära sig hundra sagor att berätta muntligt kan hitta på en fantasiföljetong. Ett annat sätt är att göra om de vardagliga händelserna och gemensamma upplevelserna till en saga. Det går också bra att sjunga en saga. Barnen kan också hjälpa till med att hitta på sagor. De bästa berättelserna är ofta de man själv gillar. Berättarens uppgift är att hänföra lyssnarna. Det betyder att berättaren ska föra lyssnaren hän till den berättade världen. Det kan vara bra att öva in början och slutet på berättelsen i förväg. Inledningens uppgift är att locka lyssnarna. Det är viktigt att inte fortsätta berätta bara för att förlänga historien. En saga utspelas ofta på tre till fyra platser, till exempel ett slott, en skog och en stad. Lyssnarna förväntar sig att snabbt få veta vem som är huvudpersonen, att historien har ett problem och att de får veta problemlösningen. Barn vill ofta höra samma saga flera gånger. 


Barn gillar berättelser om när de vuxna var barn. Människors levnadsöden är ofta lätta att lyssna på eftersom det går att leva sig in i huvudpersonernas problem. Det är handlingen som gör berättelsen begriplig men det är berättarens inre bilder som fängslar lyssnarna och väcker deras inre känslor. De kan blockera fantasin och göra att man tror att det bara finns ett riktigt sätt att uppfatta berättelsen på. Om man letar material till muntliga berättelser i böcker ska man tänka på att det är handlingen och inte språket som är det viktigaste. Berättelsen ska ju ändå berättas med ens egna ord. Det finns många folksagor i dagens böcker. De brukar fungera mycket bra att berätta muntligt eftersom deras ursprung ju är muntliga berättelser. 


De sagor som inte börjat som muntliga berättelser och som har en viss författare till upphovsman kallas för konstsagor. Selma Lagerlöf, Elsa Beskow och H C Andersen är några av de mest kända konstsagoförfattarna i Norden. Barn som tidigt får lyssna på muntliga berättelser utvecklar en större förmåga till inlevelse. Dessutom förstärks deras bildsinne.
 


Det brukar inte vara så svårt att finna rätt saga för rätt tillfälle. När man har berättat sagan kan man bearbeta den med hjälp av drama, teckningar eller samtal. Ibland bör man välja sagor med kvinnliga huvudfigurer eftersom det är svårare att hitta starka självständiga identifieringsobjekt för flickor än för pojkar i sagorna. För barn från andra länder kan man välja sagor från deras hemländer eftersom det kan stärka deras självkänsla. Om barnet har något aktuellt problem kan man välja en saga som återspeglar det.
 


Det kan vara givande att jämföra olika varianter av samma saga. I äldre franska uppteckningar av Rödluvan anade hon oråd sedan hon hamnat i säng med vargen. Därför påstod hon att hon måste ut och kissa. Vargen tyckte att hon kunde kissa i sängen men lät henne gå sedan han fäst en tråd runt hennes fot. Rödluvan fäste tråden runt ett plommonträd och smet hem. 


Sägner är berättelser som gått från mun till mun. De är korta historier om saker som sägs ha hänt på riktigt. Man får ofta veta exakt var händelsen utspelat sig och vilka personer som var inblandade. Ibland handlar sägner om vitterfolket, näcken och andra väsen ur folktron. De är vanligen lätta att berätta men för att de ska bli intressanta att berätta bör de hämtas från platser som lyssnarna känner till. Biblioteket eller hembygdsföreningen brukar kunna hjälpa till med att hitta sägner från den lokala trakten. Sägner och myter ger ibland förklaringar till varför världen är som den är. En förklaringssägen är till exempel den om när räven lurade björnen att fiska med svansen i en isvak mitt i vintern så björnens svans frös fast och blev så kort som den är nu. Många myter försöker förklara hur världen kom till. Var det när elden och isen möttes i Ginnungagap som vikingarna berättade eller var det den stora explosionen Big Bang som skapade universum? 


En levande berättelse kan nå så djupt att man bör vara försiktig med alltför hemska inslag eller olyckliga slut i en historia man berättar för barn. Nu när folktro och sagovärld värderas högt får barn ibland höra saker som skulle fördömas om dem skulle visas på video. Det betyder inte att alla hemskheter måste undvikas. En muntlig berättelse kan vara ett utmärkt medel för att förmedla livsvisdom och kunskap. Många vackra folksagor handlar om döden, om föräldrar som överger sina barn och så vidare. Den som känner sina lyssnare känner också intuitivt vad de behöver och det påverkar berättelserna. De märker vad lyssnarna tål att höra. De berättelser de behöver höra kommer att angå åhörarna på ett mycket djupare sätt.


4. FÄLTSTUDIER


4.1 Sagan i förskolan

En dag besökte jag Malmvillans förskola i Nyköping. Det är ett enavdelningsdaghem med tjugo barn i åldern ett till sex år. Några barn sov ute i vagnarna när jag kom vid ettiden. Jag blev presenterad för de äldre barnen som befann sig på villans övervåning. Några av de mellanstora barnen var i ett annat rum. Flera av barnen ritade. Några kom upp från ett annat rum och ombads visa mig dinosaurierummet. Det gjorde de gärna. Jag blev presenterad för leksaksdinosaurierna i rummet och sedan gick vi upp igen. En femårig flicka och en femårig pojke ville spela Bamsespelet med mig. Barnen bad mig läsa reglerna men talade sedan om att de hade förenklat dem och att det var så vi skulle spela. Medan vi samlade honungsburkar och funderade på hur vi skulle undvika att trilla ner i hålen frågade jag de barnen och några barn som hade byggt ett tåg av stolar om de visste vem Gud var. De hade inte tid att prata med mig så de sa att de aldrig hade hört talas om någon Gud. 


Jag försökte en gång till med att få svar på min fråga och bad barnen att ta tåget för att fråga om någon visste vem Gud var. En sexårig pojke sade att han redan visste det. Jag frågade om han kunde berätta det för mig. - Det tänker jag aldrig avslöja, blev hans svar. 


En femårig flicka kom och ville spela spel med oss. Den andra flickan frågade om hon ville sitta i mitt knä och eftersom hon ville det spelade vi tillsammans. Flickan som spelade Bamsespelet tillsammans med mig sade att hon visste vem Gud var. Hemma hos henne brukar de tacka Gud på kvällen. Hon berättade för mig att Gud bor i himlen. När jag frågade barnen jag spelade Bamsespelet med om man kan se Gud var alla överens om att man inte kan se honom men att det går att rita honom. Flera av barnen sade att Gud är guldfärgad och någon sade att han har skägg. De var helt eniga om att Gud är en han. 


När vi hade pratat om Gud en stund frågade jag barnen vid bordet vilken bok de tyckte bäst om. De två femåriga flickorna och den femårige pojken var helt överens om att ”Aja, baja Alfons Åberg” var den bästa boken de visste. De pratade i mun på varandra för att berätta för mig att boken är bra för att den är rolig och att den handlar om en verktygslåda. Boken är rolig för att Alfons är busig och inte gör som pappan säger. Det är roligt när pappan säger : 


- ”Aja, baja, Alfons”. Medan vi pratade om Alfons kom den sexårige killen som aldrig tänkte avslöja hemligheten om Gud för mig och en femårig kille fram till bordet och undrade vad vi pratade om. Jag berättade för dem att vi pratade om sagor och frågade vilken bok de tyckte bäst om. Pojkarna svarade att de gillade Pokémon bäst för att det är äventyr. När pojkarna fick veta att de andra barnen hade sagt Alfons sade de att den boken också var bra. De som gillade den boken bäst tyckte att Pokémon också var bra.  


Enligt personalen på Malmvillans förskola tycker barnen som är i åldern tre till sex år bäst om Alfons och gamla klassiska sagor. Förskolan har valt att lägga tonvikten på sagor, språk och fantasi på grund av att det är viktigt att stimulera den språkliga utvecklingen, fantasin samt att själv kunna göra sig bilder. Personalen kan inte peka på en teori som de speciellt använder sig av. De använder sagan pedagogiskt genom att berätta sagor, läsa sagor, dramatisera sagor och skapa sagor. De läser ”allt” för barnen. De använder också sagor för att prata med barnen om livsfrågor. Personalen säger att en bra saga är en saga som barnen kan identifiera sig med. Det onda och det goda ska finnas med i sagan och det goda ska segra. Den som berättar sagan är den som ger barnen upplevelser. De berättar ofta sagor muntligt utan att använda några böcker. De hittar inte på egna sagor tillsammans med barnen men säger att de ska bättra sig på det området. På förskolan finns ett sagorum. Vid mitt besök är bland annat Alfons Åberg aktuell i sagorummets bokhylla. Ibland går personalen till biblioteket med barnen. Månadens bok är en bok de aldrig läser ur utan dramatiserar. ”En kvart om dan” innebär att barnen får med sig en bok hem som föräldrarna läser ur. När de har tema delar de in barnen i tre grupper efter deras ålder. De äldre barnen har till exempel haft indianer som tema.


4.2 Vilka sagor gillar barnen och varför?


För att få mer kunskaper om vilka sagor barnen tycker om såg jag mig omkring i Nyköping. På Gripes modellteatermuseum finns en fast utställning i form av en teatervärld i miniatyr med scenerier ur sagospel, operor och berömda teateruppsättningar från artonhundratalet och början av nittonhundratalet. Barnen kan fantisera runt scenbilderna och göra ändringar i teatern med hjälp av rörelser, ljud och ljus. I verkstaden kan man tillverka en egen modellteater till sin favoritsaga eller till en egen berättelse. Det finns möjlighet att prova på att spela i en riktig modellteater. Under den mörka årstiden erbjuds en aktivitet varje helg. Det kan till exempel vara sagostund, barnteater, slöjd eller målarverkstad.


Några meter från museet finns biblioteket. Jag gick till barnavdelningen och noterade att barn i denna ålder gärna tittar själva i bilderböcker. I ”Åldrar och utveckling” ges några tips till den som ska välja böcker till sina barn. Till de minsta barnen rekommenderas böcker med realistiska bilder och klara färger. Pastelliga bilder rekommenderas inte. Rim, ramsor och ordlekar anges som bra för fantasin och språkutvecklingen och alla bra sagor ska ha ett lyckligt slut för att ge barnen hopp. Roliga böcker brukar uppskattas av barnen och de får gärna vara spännande också. Den som är liten och rädd växer genom att möta och övervinna farorna i sagan.
 Nackdelen med biblioteksböcker är att de måste lämnas tillbaka. Barn vill ofta höra samma saga flera gånger. Därför är det bra att ha egna böcker. För att se vilka böcker som verkar populära och var de finns att köpa tittade jag i affärerna. 


För att se vilka sagor som rekommenderas för barn i åldern tre till sex år tittade jag i flera olika sagoböcker. Några av de sagor som rekommenderas för tre- och fyraåringar är ”Guldlock och de tre björnarna”, ”De tre bockarna Bruse” och ”Sagan om pannkakan”.


För fem- och sexåringar rekommenderas något längre och något mer komplicerade berättelser som ”Mästerkatten i stövlar”, ”Kejsarens nya kläder” och ”Askungen”. De barn i åldern tre till sex år som jag själv har berättat sagor för har gillat Astrid Lindgrens sagor, Nalle Puh, sagor om spöken, gamla folksagor, Alfons och sagor om dinosaurier. Mumintrollen och Disneys figurer brukar också vara populära och barnen jag pratade med gillade även Pókemon och Bamse. Alla de här berättelserna fann jag i Nyköpings affärer. Bokhandeln, större leksaksaffärer och de stora varuhusen brukar sälja böcker och de flesta kiosker har enklare böcker som till exempel pixi - böckerna. Det finns också flera affärer som säljer begagnade  böcker men denna gång ville jag köpa en ny bok så jag jämförde priserna först och de skiljde sig ganska mycket mellan olika affärer.

5. VAD FÅR JAG FRAM?


5.1 Slutdiskussion


Det har varit både roligt och jobbigt att skriva denna uppsats. Det roliga var att få läsa och prata om sagor samt att få veta mer om barns utveckling och om symboler. Det jobbiga var att få klarhet i metoden jag valde. Flera gånger mailade jag läraren för att få råd. Efter att ha gjort de föreslagna ändringarna fick jag höra att det inte alls var så han menat. Ibland blir det missförstånd fast man gör sitt bästa. I detta fall var missförstånden en tolkningsfråga precis som sagans symboler är en tolkningsfråga. Sagor är bra för att utveckla tankarna men i vissa fall krävs det mycket tydliga fakta för att kommunicera. En del av problemet med kommunikationen då denna uppsats skrevs var att råden gavs på distans. I vårt samhälle saknas ibland den närhet som stundtals krävs för en god kommunikation. Barn behöver närhet för att känna sig trygga. Sagostunden är ett utmärkt tillfälle att kommunicera och att umgås. 


I denna uppsats används Bettelheims teori om vad sagan kan betyda för barnets utveckling. Eftersom Bettelheims teorier om sagor till stor del bygger på Freuds forskning gäller samma kritik till stor del för dem båda. Oidipusteorin har blivit starkt kritiserad och av vissa anses den numera vara helt ute. Eftersom en stor del av psykoanalysen och modern forskning bygger på Freuds teorier tror jag dock inte att det är så enkelt som att säga det. När jag jobbade med denna uppsats fick jag upp ögonen för hur missförstådd Oidipusteorin verkar vara. Syftet med Oidipusteorin var troligen inte att skrämma föräldrarna eller att sexualisera oskyldiga känslor. Istället var syftet troligen att precis som i de gamla folksagorna ge människan ett redskap för att hantera även de mörka känslorna och för att våga hoppas på framtiden. 


Precis som folksagorna och religionen präglas av samhällets förändring gör även psykoanalysen det. I framtiden kanske detet, jaget och överjaget kommer att ses som religiösa symboler och Oidipusteorin anses vara deras heliga skrift. Innan jag läste ”Sagans förtrollade värld” tyckte jag att Freud verkade fixerad vid sex och att han överdrev. Bettelheim förenklar hans teorier och jag tycker de är användbara för att beskriva att barn måste frigöra sig om man är införstådd med att det handlar om barns naturliga bindning till sina föräldrar och inte om någon vuxen sexualitet. Dagens forskare är i de flesta fall överens om att våra relationer i barndomen påverkar de relationer vi får som vuxna. Därmed går inte Oidipusteorin att förkasta, bara den missförstådda delen om att föräldrar skulle kunna älska sina barn på fel sätt.


Det är ju inte helt säkert att varken jag eller Bettelheim verkligen har förstått vad Freud egentligen menade men säkert är att Bettelheims bok fick mig att se Freud på ett nytt sätt. 


Personligen tror jag inte att barnen måste förälska sig i föräldern av motsatt kön och vara svartsjuk på den av samma kön för att utvecklas. Däremot tror jag på att de relationer vi har tidigt i livet påverkar de relationer vi har senare i livet. Det tragiska med Freud är att hans uttalanden har tolkats som att föräldrar skulle kunna älska sina barn på fel sätt. Genom att skilja på äkta kärlek och skenbar kärlek för att täcka egna behov hjälpte Bettelheim mig att reda ut en del av Freuds begrepp som jag tidigare inte förstått. Det handlar om att vi behöver mogna, kärleksfulla vuxna omkring oss för att själva utveckla förmågan att ha bra relationer som vuxna. Den som inte fått det behöver goda förebilder och goda erfarenheter för att kunna utveckla stabilare relationer eller för att våga möta sig själv.


Äkta kärlek kan man inte ge på fel sätt. Jag har ofta funderat på varför så många som fått kärlek ändå inte bryr sig om vare sig själva eller andra. En del av svaret på det fick jag när jag läste citaten av Lars H Gustafsson (se känslor sidan 10). I vårt samhälle finns det för mycket ”tycka synd om och hålla med” men för lite ”hålla om och känna med”. De som inte får ta ansvar känner sig inte betydelsefulla och de som inte gör det bryr sig många gånger inte. Barn behöver respekt och att respektera en annan människa är också att ge den det ansvar den klarar av. Människor måste förstå sina egna känslor för att kunna förstå andras känslor. Den som har bra fantasi har också bra inlevelseförmåga. Sagan hjälper barnet att utveckla sin fantasi och sitt språk. Den som inte har något språk kan inte uttrycka sina känslor lika bra. 


För barn är det viktigt att kunna kommunicera känslomässigt med andra personer. Symbolerna i sagan går på djupet och hjälper barnet att uttrycka sig. Barn behöver fantasier för att förstå sammanhangen eftersom förnuftet bara förvirrar dem så länge de saknar erfarenheten. Barn tänker inte objektivt utan animistiskt. Den som är rädd för sagor bör vara väl medveten om att det inte är sagorna utan den naturliga utvecklingen som får barnen att tro på magi. Rädslan för alltför hemska sagor kan dock vara befogad. Jag drömde själv en mardröm efter att ha läst en otäck saga i samband med denna uppsats men den sagan har jag inte skrivit något om. 


Bettelheim saknar konfrontationen med människans mindre goda sidor och med åldrandet och döden. Jag tycker att vi ska vara glada för att sagorna blivit mindre hemska eftersom det tyder på att vi lever i en tryggare tid och i ett tryggare samhälle än våra förfäder. Det går att finna nyare berättelser som tar upp livsfrågor och mörka känslor. ”Ängeln och den blåa hästen” av Ulf Stark är ett exempel på det. Jag tycker inte det finns någon anledning att vara rädd för sagor. Det gäller bara att välja en saga som inte är alltför hemsk. Precis som man inte brukar låta barnen se vilka teveprogram eller filmer som helst. Jag anser att det är fel att hindra barn att få höra spännande sagor eftersom barnen behöver få bli lite rädda för att få hjälp att hantera sina känslor och bli trygga i förvissningen om att hinder går att övervinna. 


Teorin om att människor behöver sagor och symboler för att hantera sina känslor är inte något nytt. Hinduerna har haft denna kunskap i tusentals år. Berättelser och symboler är starkt förknippade med så gott som alla religioner eftersom religion också handlar om självkännedom. Pedagogikens andliga dimension är att se sig själv och andra. Den som själv har blivit sedd lär sig att se andra precis som den som själv har blivit älskad lär sig att älska andra. Det är viktigt att komma ihåg att den som blivit sedd och älskad även måste ha blivit respekterad för att respektera andra och att den respekten även innebär att få ta eget ansvar. 


I vårt samhälle ser jag ofta vuxna som vill bli sedda men som inte vill se något. Det måste vi ändra på om vi ska få den framtid vi vill ha eftersom barnen måste få bli sedda av vuxna för att själva kunna se andra människor. Eftersom fantasin gör det osynliga synligt anser jag att det är ett mycket klokt val att betona sagor och fantasi under barnens uppväxt. Naturligtvis räcker det inte med enbart det men eftersom en upplevelse påverkar alla sidor i personligheten samtidigt är det viktigt att ge barnen upplevelser. Hittills har jag aldrig träffat ett barn i åldern tre till sex år som inte har gillat sagor. 


Bettelheim nämner i boken att rädsla för sagor är vanligt bland medelklassens föräldrar.


Det är dock viktigt att komma ihåg att ”Sagans förtrollade värld” inte utgår från svenska förhållanden och att den skrevs för cirka tjugofem år sedan. Det jag minns från när jag växte upp i arbetarklassen på sjuttiotalet är att mina föräldrar berättade många sagor för mig och mina två syskon. Astrid Lindgrens berättelser gjordes om till teveserier som visades för alla samhällsklasser. Biblioteken lockade med sagostunder. Barnskötare, förskollärare och lärare berättade sagor för barn i alla åldrar. För mig var sagorna både trygghet, källor till visdom och kunskap, material för att utveckla språket och fantasin samt berättelser att identifiera sig med.


Jag tror även att sagorna kan minska fördomar och vara en länk mellan olika språk och kulturer. I vår tid där de gamlas visdom inte tas tillvara som den borde anser jag att sagorna är extra viktiga för att förmedla livsvisdom till barnen och lära dem att ta moraliskt ansvar. 


Erich Fromms utgångspunkt är att människan förknippar vissa begrepp med symboler och att detta skapar det universella språket. Även det universella språket påverkas av erfarenheten. 


I vårt jämförelsevis kalla klimat symboliserar solen livskraften men i ett torrt och varmt klimat kan regnet symbolisera detsamma. 


När jag skrev om symboler kom jag att tänka på att symboler och sagor kan vara en bra utgångspunkt för att tala om Gud i framtidens mångkulturella Sverige men nu var det ju inte det jag skulle skriva om. Jag ville bara påpeka att det var fantasin och symbolerna och inte fakta som fick mig att utveckla mina tankar angående det ämnet som jag nu skulle kunna tänka mig att faktiskt skriva om. På samma vis utvecklas barnets tankar med hjälp av fantasin och symbolerna i sagan. De upplevelser sagan ger kan uttryckas på flera olika sätt. Därmed utvecklas olika delar av personligheten. Fantasin och sagan hjälper barnet att utveckla sin förmåga att ge och ta kärlek, att vara generöst och att kunna se något utöver det synliga.


Uppsatsens rubrik ”Vad betyder sagan för barnets andliga utveckling”, besvaras därför bäst genom en helhetssyn på barnets utveckling. Sagan har stor betydelse för barnets andliga utveckling eftersom den precis som andligheten går på djupet av känslorna och leder till en förmåga att se något utöver det synliga. Personligen tror jag att vi alla föds med denna förmåga men att vi behöver lugn och ro för att utveckla den. I vårt stressade och mångkulturella samhälle känns sagan extra aktuell för att barnen ska lära sig att koppla av och att kommunicera. De olika infallsvinklarna om sagans betydelse skulle det vara intressant att forska vidare om.
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7. BILAGOR


Frågor till personalen på Malmvillans förskola


1) Varför har ni valt att lägga tonvikten på sagor, språk och fantasi?


2) Vad betyder sagorna för barnens utveckling?


3) Vilka pedagogiska teorier använder ni er av när ni arbetar med sagor?


4) Hur arbetar ni med pedagogiken om sagor i praktiken?


5) Vad läser ni för barnen?


6) Vilka sagor tycker barnen som är i åldern 3-6 år bäst om?


7) Vad funderar barn i åldern 3-6 år på?


8) Använder ni sagor för att prata med barnen om livsfrågor?


9) Vad ska en bra saga innehålla och hur ska den vara uppbyggd?


10) Vilken roll har den som berättar sagan?


11) Berättar ni sagor muntligt utan böcker ibland?


12) Hittar ni på egna sagor tillsammans med barnen?


Fråga 7 har inte besvarats


Frågor till förskolebarn i åldern 3-6 år


1) Vilken bok tycker du bäst om?


2) Kan du berätta för mig om den boken?


3) Kan du berätta för mig om Gud?


Barnen som svarade var 5-6 år 
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