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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka möjligheterna för en religionslärare att använda sig utav den 

svenska folktrons berättelser i sin undervisning kopplat till skolverkets kursplan i religionsämnet 

där det står att det ska behandlas analyser och tolkning av etiska teorier och modeller. Analysen 

bygger på ett socialpsykologiskt perspektiv utifrån Paul Moxnes (professor i 

organisationspsykologi) matris om det han kallar för djuproller. Materialet som har behandlats 

kommer till stor del ifrån Barnpsykologen Bruno Bettelheim, folklivsforskaren Ebbe Schön och 

etnologen Bengt af Klintberg. Välkända samt mindre kända folkberättelser har undersökts samt 

även vanligt förekommande väsen i den svenska folktron. Genom att koppla materialet till 

Moxnes djuproller samt de etiska modeller som vanligtvis förekommer i undervisningsböckerna 

på gymnasiet har det gått att svara på frågeställningen. Berättelser inom folktron kan vara ett 

välfungerande didaktiskt verktyg i och med sagans enkla struktur och dess igenkänningsfaktor. 

Det är ofta tydligt vad som händer och inga sidospår i berättelserna vilket gör berättelserna 

lämpliga att arbeta med kring etiska modeller. Ofta innehåller de även ett moraliskt budskap som 

är värt att analysera utifrån flera etiska teorier. Folktrons väsen och gemensamma symboler kan 

sättas samman med Moxnes djuproller och visar på hur upprepning och likheter inom berättelser 

kan leda till projektioner av roller på människor i verkliga livet. Det gör att människor kan 

tillskrivas egenskaper av kollektivet som de egentligen inte besitter. Människans vilja att dela upp 

saker i gott och ont och sagans benägenhet att göra just detta kan i värsta fall leda till verkliga 

häxjakter. Därmed fyller lärarledd berättelseundervisning ännu en funktion – nämligen att genom 

bearbetning och analys försöka undvika just det som Moxnes påtalar. 
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Kapitel 1 Inledning  

”Gå inte för nära brunnen för då kommer brunnsgubben och drar ner dig” 

Ovanstående citat är hämtat från min egen mor. Det är möjligtvis så här i efterhand inte helt 

korrekt återgett, men budskapet är ändå tydligt. På vår familjs sommarställe hämtade vi ibland 

vatten ur en brunn. Brunnen var omgiven av en träanläggning och rakt ner i marken kunde man 

hissa ner sin hink och fylla den med vatten. Det krävdes visserligen att man även lyfte undan ett 

lock som låg på plats med hjälp av tyngden från en stor sten. Hur som helst var det ingen lämplig 

lekplats för små barn vilket min och mina syskons mamma gjorde klart för oss genom att 

använda ett av mänsklighetens äldsta knep – en saga.  

Sagorna är skapade av människor för människor. Det vet vi idag och det visste man med all 

sannolikhet förut också. Ändå finns det i sagorna någonting som lockar och retar tanken. Tänk 

om de vore sanna, någon borde ju ha sett, eller någon borde ju ha gjort just det som sagan 

handlar om.  

Jag gick aldrig nära brunnen, delvis på grund av rädsla för brunnsgubben men också för att jag 

faktiskt visste att det var en farlig plats även obebodd av brunnsgubbar. Brunnsgubben fungerade 

som en minnessymbol för vad en djup brunn kunde innebära för ett barn. Jag vill minnas att jag 

innerst inne visste att det inte fanns någon brunnsgubbe på riktigt men att den skräckblandade 

förtjusningen ändå fanns där. Det hände att jag om kvällarna blev rädd att han skulle komma och 

hämta mig, men blev då försäkrad om att brunnsgubben aldrig lämnade brunnsområdet och 

givetvis litade jag på min mamma. 

Lärande genom berättelser är en uråldrig konst och genom livet kommer vi i kontakt med 

sagor, berättelser och alla möjliga fantasivärldar. Vi lever idag i ett sekulariserat samhälle där 

religioner får allt mindre utrymme. Min egen uppväxt har inte varit särskilt präglad av någon 

världsreligion men behovet av en tro, en trygghet och en närhet till fantasivärldar har alltid 

funnits där och vid sagorna har jag hållit fast. Som blivande lärare och med många års erfarenhet i 

den svenska skolan, både som elev, praktikant, vikarie och lärarstudent är jag övertygad om att 

berättandets konst kan vara ett magiskt verktyg för pedagogen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet i denna studie är att se vilka möjligheter det finns för en religionsdidaktiker att utnyttja 

berättelser och sagor i sin etikundervisning. Huvudfrågeställningen ser ut på följande vis: 

- Hur kan man som pedagog använda sig av den svenska folktrons sagor i sin 

religionsundervisning när man undervisar om etiska teorier och modeller?  

 

1.2 Teori 

Uppsatsens slutsatser bygger på Paul Moxnes djuprollsstudier, Bruno Bettelheims idéer om 

sagornas betydelse för den psykiska utvecklingen samt Lene Broks studier om berättelser som 

en del av etikundervisningen. Dessa teorier presenteras närmre i kapitel 3. 

1.3 Metod och val av material 

För att svara på studiens frågeställning har jag använt mig utav en narrativ metod. Narrativ 

metod kan beskrivas som metoder som används för att samla in och analysera muntliga eller 

skriftliga berättelser och innebär att man gör ett urval av texter för att sedan med hjälp av en 

teoretisk modell analysera materialet.1 Materialet i denna uppsats består av berättelser och väsen 

inom den svenska folktron och har analyserats utifrån Paul Moxnes teori om mänskliga 

föreställningar som han kallar för djuproller. 

Tillvägagångssätt 

Den huvudsakliga litteraturen för denna studie är skriven utav bland andra folklivsforskaren 

Ebbe Schön, etnologen Bengt af Klintberg och barnpsykologen Bruno Bettelheim. Litteraturen 

behandlar den svenska folktrons bakgrund och innehåll, vad folksagor innehåller men även hur 

de påverkar vårt medvetande på olika nivåer. Bettelheim skriver om barn i de lägre åldrarnas och i 

viss mån även mänskligt medvetande. Även litteratur som innehåller studier om muntligt 

berättande, vad det är och hur det används inom skolmiljöer kommer att användas för att knyta 

ihop folktrons sagor med pedagogens undervisningsmöjligheter. Teorin utgår ifrån Paul Moxnes 

(professor i organisationspsykologi) bok Hjältar, Häxor, Horor.Valet av folktrons berättelser 

grundar sig i att de bör vara lättillgängliga för allmänheten och enkla att känna igen då studien till 

                                                 
1 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur, Lund, 2005 s.21-22 
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stor del bygger på en teori om gemensamma och sociala kontexter. De etiska teorierna i denna 

studie är hämtade ur en läromedelsbok av Börge Ring som används i undervisningen av 

religionskunskap på en gymnasieskola i Gävle. 

1.4 Tidigare Forskning 

Etikdidaktik – en presentation av fältet 

Etikdidaktiken är ett relativt outforskat område, åtminstone i Sverige. Tidskriften Religion & 

livsfrågor publicerade 2010 ett temanummer med underrubriken att förstå etik och finna 

förhållningssätt. Professorn i pedagogik Karin Sporre bidrog med en introducerande text med 

titeln att lära, och lära ut etik, samt att finna förhållningssätt. Sporre beskriver vikten av att forska 

kring undervisningen i etik med hänsyn till den nya läroplanen gy11. En av punkterna Sporre 

hänvisar till är att grundskolelärare skulle kunna visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra 

bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 

beaktande av de mänskliga rättigheterna.2 

Malin Löfstedt är lektor i religionsvetenskap med didaktik och etik har inlett ett 

forskningsprojekt med etiken i religionsämnet som fokus. Löfstedt menar att etikdidaktiken har 

saknat utrymme i svensk forskning. Vidare menar Löfstedt att etikens utrymme är ytterst 

begränsat i läroböckerna som används i undervisningen vilket inte står i proportion till dess 

utrymme i kursplanen. Löfstedt efterfrågar medvetenhet hos lärare i religionskunskap och vill 

lyfta frågan om undervisning om etik. Att inte bara behandla etik som ett särskilt område för 

problemlösning utan även lyfta central livsfrågor som hur en god människa bör vara och hur ett 

bra samhälle ser ut.3 

Behovet av en vidgad etikdidaktik 

Skolverket publicerade 2013 en artikel om att den etikdidaktiska forskningen i Sverige är 

närmast obefintlig. Ämnet religionskunskap domineras istället av orienteringen om religioner 

vilket ger mindre utrymme för etik- och livsfrågeundervisningen. Skribenten Christina Osbeck 

gör en parallell till Norge där ämnet heter RLE – Religion, Livssyn och Etik. Enligt henne 

synliggör namnet på ett tydligare sätt vad ämnet kommer att innehålla, något som den svenska 

                                                 

2 Sporre, Karin. Att förstå etik och finna förhållningssätt. I Religion och Livsfrågor 2 no. (2010) sid 6-7 
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motsvarigheten saknar. På samma vis som undervisningsämnet saknar etiken saknas också 

etikdidaktiken när det forskas inom religionsdidaktik. Hon hänvisar till en studie från Karlstad 

universitet där det framkommit att skillnande mellan etikundervsining och värdegrundsfostran 

inte alltid uppfattats som så stor i skolpraktikten. Värdepedagogik bedrivs relativt oplanerad och 

tas i bruk vid särskilda händelser eller när någonting problematiskt inträffat i skolan. Kursplanen i 

religionskunskap uttrycker att undervisningen ska ge förutsättning att utveckla förmågan att 

”resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska 

begrepp och modeller”. Vidare menar Osbeck att det därför är av stor betydelse att återerövra det 

etikdidaktiska forskningsfältet.4 

Med ovanstående sagt och med bakgrund av det som tidigare presenterats är det tydligt att det 

finns ett behov av etikdidaktisk forskning. 

 

 

1.5 Teoretiska begrepp och definitioner 

I denna studie kommer det inte att göras avsevärd skillnad på folksaga eller folksägen. Enligt 

skolverkets kursplan ska det i gymnasieämnet religionskunskap: 

 ”behandlas tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur 

dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara.”5 

Etiska teorier 

I Börge Rings läromedelsbok Religion och sammanhang som används som undervisningsmaterial 

på en gymnasieskola i Gävle återfinns tre etiska teorier. De teorierna är konsekvensetik, pliktetik 

och sinnelagsetik.  I och med att studien behandlar etikundervisning i skolan har jag valt att 

använda ett läromedel för att presentera de etiska teorierna. 

 

Konsekvensetik 

 

I läromedlet Religion och sammanhang av Börge Ring beskrivs konsekvensetiken som en teori där 

varje handling ska bedömas utifrån dess konsekvenser. Till exempel om det brinner i ett hus och 

                                                                                                                                                         
3 Löfstedt, Att förstå etik och finna förhållningssätt. I Religion och Livsfrågor 2 no. (2010) sid 8-10   
4 Skolverket - etikdidaktisk forskning närmast obefintlig 2014   
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brandmännen bedömer att det inte går att rädda fler personer där inne bör man inte heller 

försöka då det kan leda till att ännu fler personer mister livet.6 Problematiken kring denna etiska 

teori är stor och frågor som bör tas i åtanke är: 

För vem ska det vara bra? 

När ska det bli bra? Kortsiktigt eller långsiktigt? 

Vad är det som är bra? Vem bestämmer vad som är bra? 7 

Utilitarism är den mest kända konsekvensetiska teorin och brukar definieras med följande 

mening: ”Största möjliga lycka åt största möjliga antal människor”. Utilitarismen ser inte till 

individens lycka utan till gruppens. Definitionen av vad lycka är blir viktigt när man diskutera 

utilitarism. Förespråkare för denna etiska teori hävdar att sunt förnuft bör råda och hänsyn till 

mänskliga rättigheter, vilket skulle hindra exempelvis medicinska experiment på människor trots 

att det kunde hjälpa en stor andel personer.8 

Pliktetik 

Pliktetiken säger att ens handlingar är goda om de styrs utav fastställda regler eller plikter. Ett 

tydligt exempel på pliktetik är de tio budorden. De som följer dessa teorier bryr sig inte om 

konsekvenserna utan handlar istället efter olika principer. Den som följer pliktetiken kanske som i 

exemplet ovan struntar i brandmännens påstående om att det inte går att rädda fler personer ur 

det brinnande huset. Istället följer de principen att det alltid är rätt att försöka rädda liv. 

Svårigheter med denna etik som tas upp av Börge Ring handlar om när olika principer krockar 

med varandra. För att lösa sådana konflikter behövs en värdestege som avgör vilka principer som 

står högre än andra. Detta sätt att värdera har enligt Ring lett till att olika religiösa grenar har 

tolkat gemensamma regler olika.9 

Två exempel på pliktetik är Jesus gyllene regel och filosofen Immanuel Kants kategoriska 

imperativ. Den gyllene regeln formuleras enligt följande: ”Allt vad ni vill att människorna skall 

göra för er, det skall ni också göra för dem”. Regeln uppmanar till konsekvent handlande och att 

inte kräva av andra det man inte kräver av sig själv.10  

                                                                                                                                                         
5 Skolverket, Läroplaner, Religionskunskap, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv&courseCode=RELRE

L01#anchor_RELREL01 hämtad 2015-03-17 

 
 
7 Ring, Börge, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs A och B, 1. uppl., Almqvist & 

Wiksell, Stockholm, 2001 s.22 
8 Ibid s.23-24 
9 Ibid s.24-25 
10 Ibid s.25 



9 

 

Det kategoriska imperativet lyder: ”Handla alltid så att principen för din handling kan 

upphöjas till allmän lag”. Denna regel är enlig Kant grunden för allt moraliskt handlande och 

ovillkorlig. Den motiveras inte genom att den leder till nytta eller goda konsekvenser utan 

grundar sig på Gud och finns för att du ska kunna handla med fri vilja och sunt förnuft. Det 

kategoriska imperativet motiveras med att alla ska kunna handla konsekvent. Ring exemplifierar 

denna princip med ett exempel om fri entré till en konsert. Personer som smiter in gratis på 

konserter för att de anser sig ha rätt till det skulle i längden leda till att inga konserter arrangerades 

och en förnuftig människa skulle då inse sitt motsägelsefulla handlade och genom det här skulle 

människorna forma sin egen moral.11 

 

Sinnelagsetik 

Enligt sinnelagsetiken är det en persons avsikter som avgör om handlingen är rätt eller fel. Det 

är värre att göra något med flit eller med avsikt än att av misstag göra detsamma. Om du vill göra 

något gott men konsekvensen blir fel är handlingen ändå rätt. Det är enbart tanken som räknas 

enligt sinnelagsetiken. ”Du ska handla utifrån viljan att göra gott”. En etisk teori som återfinns 

både inom buddhismen och kristendomen enligt Ring.12 

                                                 
11 Ibid s.25 
12 Ring, Börge, Religion och sammanhang: religionskunskap kurs A och B, 1. uppl., Almqvist & 

Wiksell, Stockholm, 2001 s.26 
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Kapitel 2 Svensk folktro och folksagor 

2.1 Folktro 

Folktro är ett vitt begrepp som omfattar många olika dimensioner. I nationalencyklopedin 

definieras folktro av skribenten Jan-Öjvind Swahn som är folklorist och docent i etnologi, som 

den allmänna benämningen på föreställningar om övernaturliga saker, tolkningar av händelser 

och praktiska åtgärder som skiljer sig från vad officiell religion förkunnar eller etablerad 

vetenskap säger.13 I denna definition rymmer också förklaringen att folktro bör innefatta en tro 

och föreställning om övernaturliga väsen och krafter. Denna folktro har aktualiserats i kritiska 

lägen där det rationella tänkandet inte har varit tillräckligt för människan. Det kan exempelvis 

gälla sjukdomar, eller vid tryggandet av materiella tillgångar (jakt och fiske), eller vid kritiska lägen 

under växtsäsong. Folktro bör därför analyseras mot en ekonomisk och ekologisk bakgrund, samt 

sociala och kulturella förhållanden menar Swahn.14 

Folklivsforskaren Ebbe Schön är inne på samma linje som Swahn och menar att folktro är en 

blandning av olika folkliga traditioner, så som sägner, sagor, visor och ordspråk. Folktron 

fungerade som en källa till trygghet och som meningsskapare, även om den i första hand enligt 

Schön, stimulerade fantasin och andligheten.15  

Som ovan finns beskrivet enligt folklivsforskaren Ebbe Schön fungerade ofta folktron som en 

källa till trygghet och meningsskapande eller också som något som väckte fruktan, men i 

synnerhet stimulerade den fantasin och andligheten i den annars så grå vardagen.16 

Detta gällde i en tid då Sverige ännu inte blivit helt urbaniserat och människorna levde i nära 

anslutning till naturen på ett sätt som inte är möjligt idag på grund av globaliseringen och den 

tekniska utvecklingen som har skett. Graden av troende varierade givetvis från person till person 

men folktron tog som mest plats när rationella förklaringar saknats eller vid betydelsefulla 

händelser i människors liv så som barnafödsel och dödsfall. Händelser som är svåra att påverka 

och kan skänka både glädje och sorg.17 

Ebbe Schön skiljer folktron från övrig religion, i Sveriges fall kristendomen, med att inom 

folktron försöker människor själva att påverka sitt liv med formler och besvärjelser eller så kallad 

                                                 
13 Nationalencyklopedin, folktro www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folktrohämtad 2015-02-09 
14 Ibid. 
15 Schön, Ebbe, Älvor, troll och talande träd: folktro om svensk natur, Semic, Sundbyberg, 2000 s.7 
16 Schön, Ebbe, Älvor, troll och talande träd: folktro om svensk natur, Semic, Sundbyberg, 2000 

s.7 
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magi och inte genom att bönfalla en högre makt. Även om kyrkan ofta motarbetade folktron 

kunde dessa leva i en slags symbios. Dels på grund av att vistelsen i kyrkan och talan om en 

andlig värld bekräftade att det fanns övernaturliga väsen. I många av de överlevande sägnerna 

återkommer också kristna symboler ofta som skydd mot onda krafter.18 Den nordiska folktron 

har gått i arv via muntligt berättande och därför är det svårt att säkerställa hur den gestaltade sig i 

gammal tid, men tack vare skriftlig dokumentation i samband med exempelvis 

trolldomsprocesserna på 1600- och 1700-talen finns det ett visst källmaterial. Men i synnerhet är 

det mellan år 1850 och år 1950 ungefär som det mesta materialet om svensk folktro har hämtats 

ifrån.19 

2.2 Folksägner 

En folksaga är enligt Jan-Öjvind Swahn en berättelse skapade i underhållande syfte och 

innehållet har betraktats som osannolikt och påhittat. På så vis skiljer sig folksagan ifrån 

didaktisk-pedagogiska sägner som också påstås innehålla viss sanning. Folksagan skulle istället 

kunna betraktas som förströelse och underhållning.20 

Etnologen Bengt af Klintberg menar att folksägner berättas för att de fyller en funktion. I 

huvudsak innehåller berättelsen en primärfunktion men kan ändå innehålla flera funktioner än så. 

I ett exempel återger Klintberg hur en sägen om en tolvbarnsfödsel i Sverige både har kunnats ses 

som en bekräftelse av den kollektiva folktron att var och en har ett förutbestämt öde (i detta fall 

att föda 12 barn) och hur samma sägen också kan ses som en varningssägen där tolvbarnsfödseln 

är ett straff för en dotter som inte beter sig enligt normen. Berättelsen går ut på att en kvinna som 

varken vill gifta sig eller ha barn väntar in i det sista med detta och när det ändå till slut är dags 

föder hon tolv barn på samma gång. Berättelsen har också använts som förklaringssägen till 

ortsnamnet Tolvsbörd i Västmanland men den har också figurerat som ren underhållningssägen, 

kort och gott berättats som en god historia.21 

Det finns alltså många olika typer av folksägner. Som i exemplet ovan finns det sägner som 

fungerar som bekräftelse för den kollektiva folktron. De kan innehålla beskrivningar av tomtar, 

                                                                                                                                                         
17 Ibid s.7 
18 Ibid s.8 
19 Ibid s.8 
20 Nationalencyklopedin, folksaga, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folksaga, hämtad 

2015-02-12 
21 Klintberg, Bengt af (red.), Svenska folksägner, 2., revid. och förkortade uppl., PAN/Norstedt, 

Stockholm, 1977 s.52-53 
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vittror eller andra väsens utseenden och egenskaper, i dessa sägner möter de en människa och 

lärdomar om hur man bör bete sig i en liknande situation finns invävda.22 

En tydlig grupp av sägner är de berättelser som skapats för att inpränta levnadsregler och 

lärdomar, både kristna sådana och hedniska, där fungerar berättelsen mest som en ram för 

budskapet och dessa sägner kallas för pedagogiska sägner. I dessa sägner har det varit vanligt att 

sagans väsen lämnat upplysningar om hur man bör bete sig. Det finns exempel på hur 

trollkonversationer fungerat som anledning till att inte bryta sabbaten med brödbak för då kunde 

trollen stjäla det. Eller hur trollen har sjungit om sjungande mjölk, blåsande öl och magstruket 

bröd. Med detta menas mjölk som mjölkats medan kvinnan sjungit, öl som man har blåst bort 

fradgan på och bröd som man strukit mot sitt förkläde för att få bort mjöl och sot. Dessa saker 

ansågs förr i tiden syndigt och var alltså ett beteende värdigt trollen.23 

En kategori sägner som är snarlik de pedagogiska sägnerna är varningssägnerna vilka förklarar 

konsekvenserna av syndiga eller felaktiga handlingar. I dessa sägner har syndarna ofta drabbats av 

straff som att förvandlas till sten eller sjunkit genom jorden. Sägnerna har även backats upp av 

naturliga fenomen som underligt formade stenar eller genom en djup, rund sjö vilket gör att 

berättelserna även har fyllt en annan funktion och fungerat som förklarande av naturbildning.24 

Alla sägner som fungerar som svar på orsakssammanhängande och ger svar på ursprung kallas 

för förklaringssägner. Där det har funnits annorlunda natur, fornlämningar, sedvänjor och speciella 

byggnader har det skapats sägner kring dessa. De flesta förklaringssägner är givetvis uppdiktade 

men har berättas sakligt och enkelt med anspråk på att vara sanningsenliga. Vanliga 

förklaringssägner handlar om jättar, ensamma stenblock har förklarats som ditkastade av jättar 

och floder har förklarats som jättediken och så vidare.25  

Slutligen finns också underhållningssägnerna där komik och skrattretande situationer har varit det 

centrala i berättelsen. Dessa sägner är dock inte enbart till för att roa och underhålla som i 

anekdoter och skämtberättelser utan har också bevarat sambandet med en mer seriös folktro och 

i samband med grova överdrifter och påhitt finns där en bakomliggande rädsla kvar i sägnerna. 

Många forskare har hävdat att i samband med att folktron avmattas övergår andra sägner till att 

bli underhållningssägner på grund av det absurda innehållet. Ett exempel på det kan vara de 

berättelser om häxor som under trolldomsprocesserna kunde uppfattas som direkt skrämmande 

och absolut sanna förändrades med tiden och häxornas formler kunde istället få en komisk 

                                                 
22 Ibid s.53 
23 Ibid s.54 
24 Ibid s.55 
25 Ibid s.55 
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utgång, som i en populär sägen där en häxa som skulle färdas till blåkulla uttalade sin formel fel 

och istället för att komma till blåkulla for upp och ner i sin skorsten.26 

2.3 Sägnernas tradition 

När intresset först växte för folksägnerna var det i första hand nedskrivna texter och så kallade 

folkdikter medan intresset för personerna bakom och i vilken kontext berättelserna hade blivit till 

inte fick något utrymme. Under funktionalismen fick dock sägnernas traditionskontext nytt ljus 

och frågor som hur och varför dessa överlevt och vilka traditionsbärarna var blev plötsligt 

intressant.27 

När det gäller folksägner skiljer man först och främst mellan brukssammanhang och den 

betydelse berättaren lägger in i dem. Brukssammanhang som motsvarar det engelska ordet ”use” 

innebär att man bör beakta vilka yttre faktorer som har kunnat bidra till en sägen, har berättandet 

varit knuten till vissa miljöer eller tider, vilka inbördes relationer har det funnits mellan berättare 

och åhörare och i vilken grad påverkas berättaren av åhörarens inställning till innehållet? 

Sägnerna har oftast gemensamt att de går att härleda till orter, gårdar, berg, sjöar eller andra 

naturomgivningar i berättarnas hemtrakt. Berättelserna illustrerar också vardagliga 

trosföreställningar vilket gjorde att det fanns många ställen där berättelsen kunde få liv. Det 

räckte med att en plats nämndes, ett arbete utfördes eller att någonting underligt hände. Utöver 

dessa tillfälligheter fanns det också ett särskilt tillfälle att berätta historier i Sverige. På en 

bondgård när arbetsdagen tagit slut och folket samlats inomhus och strax innan det värsta 

mörkret, tändes ljus. Det var i skymningstimman man ofta och gärna berättade sina sägner. 

Andra populära tillfällen att berätta var under vintertidens inomhusarbete, gemensamma 

stadsturer och kalas av olika slag. Även på isolerade arbetsplatser berättades det mycket – på 

fiskebåtar, i fäbodar och på skogsarbetsläger till exempel.28 

Angående den betydelse – engelskans ”meaning”, som berättaren kan ha lagt in i berättelserna 

är det svårare att dra några slutsatser menar Bengt af Klintberg. Det är väldigt svårt att avgöra 

huruvida en nedtecknad historia som återfunnits på flera ställen berättats med anledning av att 

vara enbart roande eller om den berättats av någon som hävdat den hundraprocentigt sann. Det 

är också svårt att avgöra berättarens egna moraliska syn genom enbart berättelserna eftersom 

sägnerna oftast är korta, knappa och objektiva. Däremot kan man se skillnader bland kön, social 

status och yrken när det gäller vilka som berättade sägnerna. Sägner med anknytning till jakt, fiske 

                                                 
26 Ibid s.56 
27 Ibid s.58 
28 Ibid s.58-59 
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och gruvarbeten berättades oftast av män. Sägner om kvinnogestalter/rån som förförde män 

likaså, medan sägner om barn och bortbytingar oftare berättades av kvinnor. Klintberg menar 

också att människor som varit rädda om sin sociala status undvikit berättelser om trolldom och 

övernaturliga väsen.29 

2.4 Mytiska väsen 

Nedan följer en kortare redogörelse av ett urval ur den svenska folktron och hur dessa har 

kunnat användas i sagor och berättelser. 

Häxor/Trollkunniga 

Häxor eller häxa är en benämning som väcker känslor på många olika plan. Tankarna går lätt 

till trolldomsprocesserna som ägde rum i Sverige på 1600–talet. De som påstods vara trollkunniga 

kunde bli anklagade och riskerade att dömas till döden om det ville sig illa. I Sverige var det 

vanligt att anklagelserna gällde skadegörelse genom magi eller att man slutit en pakt med djävulen 

och därmed besökt blåkulla. Blåkulla var enligt protokollen en mobil plats, som låg där fantasin 

valde att placera den för stunden.30  

Vittnesberättelserna i brottsmålen följde ofta samma mönster, en resa till blåkulla på kvast 

eller på ett flygande djur följt av en festmåltid och samlag med satan själv. Detaljerna kunde 

givetvis skilja sig åt men på det stora hela gick det till på samma vis när häxor anklagades för 

detta. Den sista dödsdomen för en häxa i Sverige avkunnades 1702, men sägnerna och tron på 

resor till Blåkulla levde kvar ända in på 1900-talet. Skillnaden var dock att vad som pågick på 

Blåkulla var inte längre lika intressant för de svenska bönderna utan vad häxorna hade med sig 

hem och hur det påverkade livet på bondgården. 

De trollkunniga har dock inte bara varit föremål för rättsprocesser och anklagelse utan har 

också kunnat nyttjats å det goda för sin magiska förmåga.31 

Tomtar 

Ett annat fenomen i den nordiska folktron och som har en central roll i sagorna är tomtar och 

i synnerhet gårdstomtar. Tomten har fått sitt namn efter husets byggplats och vakar över gården 

och dess invånare. Tomten har oftast porträtterats som en liten gubbe klädd i slitna kläder. Han 

är oftast butter och vresig och utför helst sitt arbete nattetid då han kan arbeta ostört. Tomten 

framställs oftast som hjälpsam men det är gården som är hans främsta föremål för vård och inte 

                                                 
29 Ibid s.59-61 
30 Schön, Ebbe, Älvor, troll och talande träd: folktro om svensk natur, Semic, Sundbyberg, 2000 

s.81 
31 Ibid s.81-82 
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nödvändigtvis de människor som bor där. Ville man ha tomtens hjälp eller undvika att väcka hans 

vrede var det därför nödvändigt att arbeta hårt samt inte slarva med tomtens grötportioner som 

sattes ut vid juletid.32 

De berättelser som har återgetts om tomtar innehåller både tomtar som bestraffar och hjälper 

bönderna men även om tomtar som behandlats för gott och istället blivit högmodiga och lämnat 

gården. I en berättelse från Brattfors i Värmland drabbades en bonde av tomtens vrede när han 

körde in råg i logen. Han slängde in stora lass med råg samtidigt som en liten tomtegubbe kom 

med ett litet strå som han slängde in. Båda suckade tungt. Bonden ifrågasatte tomtens djupa suck 

och tyckte inte att ett strå var något att sucka för. Tomten höll med och sa att om ett strå inte var 

något att sucka för så skulle han ta tillbaka det, vilket han också gjorde. Sedan fortsatte han att 

dra ifrån bonden ett strå i taget och hur mycket bonden än jobbade och slet förblev han 

utfattig.33 

Andra sagor vittnar om tomtarnas korta temperament där julgröten saknade smörklick, eller 

mindre lyckade skämt från drängar och bönder som slutade med vedergällning från tomtarna. 

När en tomte i Högsäter, Dalsland fick nya fina kläder från en bondmor för att ersätta hans 

gamla slitna mundering flyttade han istället ifrån gården med orden: ”Grann grann gubbe aldrig 

gå i stallet mera”.34 

Det finns också berättelser där tomten har besegrats och blivit bortdriven från sin gård. I 

Skärstad i Småland hade ett bondpar en gård där tomten såg till att gården fungerade och folket 

som levde där var rikt och välmående. I utbyte mot detta fick tomten varje kväll en smörgås med 

kärnat smör. Men bondsonen hade börjat studera och blivit troende. En kväll ristade han in 

”fader vår” runt tomtens kärnesmörgås och när tomten kom dit för att hämta den blev han galen. 

Bondparet blev rädda att tomten skulle hämnas men sonen befallde tomten att i Guds namn 

lämna gården och aldrig återvända samt aldrig dra till eller dra ifrån gården någonting.35 

Gruvfrun/Gruvmaja 

Ett väsen som har haft stor betydelse för det svenska folket och i synnerhet de svenska 

gruvarbetarna är Gruvmaja. Bergen, där gruvorna finns har alltid haft en särskild plats i den 

nordiska folktron. De mystiska och vackra, men även rent ut sagt farliga förhållandena i bergen 

har gett upphov till många myter inom folktron. En av dessa är just myten om gruvornas ande 

som både kunde straffa och hjälpa gruvarbetarna som tvingades ner i gruvorna för att tjäna ihop 

sitt levebröd. Gruvmaja var den som rådde över bergen och hade regler som skulle följas och 

                                                 
32 Egerkrans, Johan, Nordiska väsen, B. Wahlström, Stockholm, 2013 s.33-35 
33 Klintberg, Bengt af (red.), Svenska folksägner, 2., revid. och förkortade uppl., PAN/Norstedt, 

Stockholm, 1977 s.94 
34 Ibid s. 95-97 
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efterföljdes dessa kunde gruvarbetaren få skydd mot faror eller ha turen att finna nya skatter, men 

bröt man mot dessa regler kunde olyckan vara framme och dödsfall var inte ovanliga för 

gruvarbetarna. De förolyckade benämndes inte heller alltid som omkomna utan ofta 

nedtecknades de som ihjälslagna, alltså dräpta av bergens väsen. 

Arbetarna i gruvorna hade flera ritualer för sig när man besökte bergen. En ritual bestod i att 

knacka i berget tre gånger innan man gick in och besökte den plats som tillhörde folktrons väsen. 

Det var en slags förvarning om att man var på ingång och en visad artighet, allt för att inte väcka 

bergsinvånarnas vrede. Tak- och väggras var vanligt och i de trånga gruvgångarna innebar det allt 

som oftast döden för den drabbade. Gruvmaja fungerade lite som ett skyddshelgon för arbetarna 

och kunde med sin röst varna för eventuella ras. En svensk arbetare som brutit sten under bergen 

fram till och med 1948 menade att de som gick ovan jord och inte trodde på arbetarnas 

berättelser aldrig kunde begripa och förstå vilka känslor som drabbade de som var nere i gruvan 

och riskerade sina liv.36 

Värt att notera är dock att det funnits fler kvinnor likt gruvmaja som rått över specifika 

områden. I skogen höll skogsrået till och till sjöss fanns sjörået. Gruvmaja skiljde sig dock ifrån 

dessa på en bestämd punkt då hon inte hade för vana att förföra männen likt de andra råna.37  

 

Näcken 

En väldigt vanligt förekommande person inom folktron är näcken. Han finns vid vattendrag 

av olika typer - åar, forsar, bäckar och sjöar. Han försöker att locka människor ner till sig för att 

dränka dem eller binda dem till sitt vattenrike. Där näckrosor frodas sägs det vara stor chans att 

också Näcken finns. Ville man bada i en sjö med näckrosor var det därför viktigt att binda näcken 

genom att fästa en kniv i strandkanten så var man säker. 

Näcken kunde namnet till trots uppenbara sig i många olika former och då med kläderna på. 

Han kunde dyka upp som allt från en ung pojke till uråldrig gubbe, men hans största kännetecken 

var hans grönsvarta hår samt att han hade något fler omänskliga drag, exempelvis hovar, simhud 

eller grodögon. Hans främsta egenskaper var hans musikaliska förmåga. Oftast spelade han i 

skymningen, sittandes på en sten vid vattendragen. Musiken var förtrollande och de som 

drabbades av tonerna var lätta byten för Näcken. Det gick att lära sig Näckens musik och den 

modige kunde ta lektioner av honom. Tre torsdagsnätter i rad skulle man sätta sig och spela vid 

exempelvis en fors. De två första nätterna spelade man i sin ensamhet men den tredje natten dök 

Näcken upp. Då skulle man ha med sig en helsvart katt som betalning till Näcken, men även 

                                                                                                                                                         
35 Ibid s.98 
36  Väsen. Gruvmaja. Sveriges Television 2013-09-24 Hämtad 2013-10-15 på SVT Play http://svt.se/ 
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under lektionen skulle man vara på sin vakt eftersom Näcken skulle försökte lura ner sin elev i 

vattnet.38 

Myling 

En myling var ofta huvudpersonen i tragiska berättelser. En myling var ett dödsväsen av ett 

odöpt barn som dödats av sin mor och begravts i hemlighet och därför inte fått någon ro i 

efterlivet. Mylingar upptäcks genom snyftningar eller skrik vid den plats där de blivit begravda. 

Det var inte socialt acceptabelt för ogifta kvinnor att föda barn och på grund av rädsla för att bli 

utstötta hände det att unga pigor valde att ta livet av sina oäkta barn och begravde det. I vissa fall 

kunde de inte med att själva ta livet av barnet utan ”satte ut det till vargarna”. De vanligaste 

dödsdomarna som utdelades på 1600- och 1700-talet för kvinnor var på grund av barnamord. En 

myling kunde inte få ro förrän denne fått ett namn och blivit lagd i vigd jord. Berättelserna 

handlade ofta om hur ensamma vandrare stött på förtvivlade mylingar som skrek efter ett namn, 

om vandraren då erbjöd sitt eget namn fick mylingen frid. Mylingen uppenbarar sig i den ålder 

som den skulle ha haft om hon varit i livet och beter sig också därefter. Många berättelser vittnar 

om spratt och skämtsamma upptåg och rimmande ramsor.39 

En berättelse från Töllsjö i Västergötland handlar om hur en ogift kvinna fått tre barn men 

tagit livet av allihop. Ett gömde hon i en myrstack, ett i en bytta och ett i en strumpa. Sedan gifte 

hon sig och fick ännu ett barn som hon behöll. En kväll hördes följande sång: 

”Dansa böttepinne, dansa strumpebeninge och dansa skogs lilla myra hade inte mor vart gift i år, 

så hade vi vart fyra”40 

En annan berättelse handlar om en kvinna som gömmer barnet hon tagit livet av under en 

loge. På liket lade hon en sax så att barnet inte skulle gå igen. På lördagskvällen gick kvinnan ändå 

till logen och dansade och när dansen pågick som bäst skrek barnet: ” Ta av mig saxa, så ska jag 

danse mä dej, så blon sprutar ur föttra”.41 

 Mylingar kunde alltså fungera både som olyckliga och skämtsamma barn som ville komma i 

vigd jord eller som hämndlystna och elaka. 

 

                                                                                                                                                         
37 Egerkrans, Johan, Nordiska väsen, B. Wahlström, Stockholm, 2013 s.31 
38 Egerkrans, Johan, Nordiska väsen, B. Wahlström, Stockholm, 2013 s.55-57 
39 Ibid s. 100-101 
40 Klintberg, Bengt af (red.), Svenska folksägner, 2., revid. och förkortade uppl., PAN/Norstedt, 

Stockholm, 1977 s.155 
41 Ibid s.156 
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Bortbyting 

Bortbytingar är barn som någon gång efter födseln blivit bortbytta mot exempelvis ett barn 

från trollens värld. Bytet skedde innan barnen blivit döpta. Många berättelser handlar om hur 

man trots sin vilja att göra annat bör behandla sin bortbyting väl för då byts barnen tillbaka av de 

som utfört bytet. En berättelse från Gräsmark i Värmland handlar om en bortbyting som aldrig 

blev tillbakabytt. 

Ett par hade fått ett barn som plötsligt börjat skrika oavbrutet vilket det tidigare aldrig hade 

gjort. De förstod att de hade fått en bortbyting, varje torsdagskväll piskade de barnet så att det 

skrek. Genom att behandla barnet illa skulle de få tillbaka sitt eget barn men så blev inte fallet. 

Barnet växte upp och blev aldrig som han skulle, utan han blev istället en fåne.42 

Ett annat vanligt tecken på att ett barn var en bortbyting var att huvudet var oproportionerligt 

gentemot övriga kroppen. I Ljusnarsberg i Västmanland berättades det om en pojke som var en 

bortbyting där huvudet växte men inte övriga kroppen. Han brukade gå ut mot skogen och ropa 

”Ringa, Bella, Habba, ptro” vilket troligtvis var namnen på hans likar ute i skogen.43 

                                                 
42 Ibid s.121 
43 Ibid s.123-124 
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Kapitel 3 Teorier om berättelsens pedagogiska betydelse 

3.1 Paul Moxnes 

Paul Moxnes är professor i organisationspsykologi och menar att alla människor är födda med 

en begränsad uppsättning föreställningar om andra människor som sedan styr hur vi förhåller oss 

till varandra. Vi kan se andra som goda eller onda, som vinnare eller förlorare, eller som horor 

eller prinsessor. Moxnes kallar det för djuproller som tar konkret form i interaktionen mellan 

människor, trots att ingen kanske motsvarar rollen.44 

Moxnes menar att den process som gör att vi skapar gemensamma djuproller kallas för 

externaliseringsprocessen och består av fyra steg – Klyvning – projektion – projektiv 

identifikation – introjektion. När denna process sker samtidigt hos flera människor skapas dessa 

djuproller som ett slags kollektivt medvetande.45 

Klyvning kan kortfattat beskrivas som en slags polarisering. Det är när uppdelningen av gott 

och ont sker hos en individ, eller vem som är med mig eller emot mig.46 Projektion innebär att 

människans inre projiceras utåt, det vill säga de polariserade uppfattningarna om gott och ont i en 

människas inre måste projiceras på omvärlden för att undgå inre konflikter. Andra människor 

tilldelas dessa egenskaper och ter sig därför som endera hopplösa eller idealiska.47 Projektiv 

identifikation innebär att inre objekt i fantasin identifieras med yttre objekt. Det du ser i andra 

människor har egentligen med dig själv att göra menar Moxnes.48 Vidare menar Moxnes att 

projektiv identifikation är ett svårdefinierat begrepp och att det råder stor oenighet kring det. 

Däremot betonar han att begreppet består av omedvetna känslor och att när det sker förändras 

miljön omkring en.49 När vi med hjälp av detta begrepp sänder ut våra inre roller skapar vi en 

social verklighet som består av troll, älvor och vättar. Djuproller som har förbestämda egenskaper 

och bildar en ny social verklighet sprungen ur människans inre och fantasi.50 

                                                 
44 Moxnes, Paul, Hjältar, häxor, horor och andra djuproller i mänskligt samspel, Natur och kultur, 

Stockholm, 1995 
45 Ibid s.134 
46 Ibid s.94-95 
47 Ibid s.112 
48 Moxnes, Paul, Hjältar, häxor, horor och andra djuproller i mänskligt samspel, Natur och kultur, 

Stockholm, 1995 s. 117 
49 Ibid s.119 
50 Ibid s.133 
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Häxan 

Ett exempel på en inre klyvning är enlig Moxnes myterna och folklorens versioner av 

Madonnan och Häxan. En inre psykisk bild av ljus och skugga. I verkligheten vet vi att det finns 

både goda och onda mödrar men i sagorna framställs kvinnorna som endera goda eller onda och 

innehar vissa yttre attribut och egenskaper.51 Häxan är enligt Moxnes en av djuprollerna i hans 

matris och motsvarar det han kallar för den onda modern. Den onda modern förknippas med 

blod och död och har förekommit i alla världens berättelser men har kanske främst överlevt i 

häxans gestalt. Moxnes menar att avsaknaden av negativ kvinnlig makt i större religioner har gjort 

att häxans roll har kunnat överleva i folksagorna.52  Moxnes menar att häxprojektioner kan leda 

till allvarliga konsekvenser och hänvisar till de häxprocesser som pågick under 15- och 1600-tal i 

Europa.53 

Den goda hjälparen: Tjänaren 

Enligt Moxnes förekommer det även hjälparroller som finns till för att hjälpa oss i frågor om 

tro och tvivel eller som hjälper oss med mer praktiska uppgifter och underlättar det dagliga 

arbetet. De senare kallar han för tjänare.54 Tjänaren hjälper till med att avlasta, beskydda och 

utföra husliga tjänster.55 Likt alla roller har även hjälparen en ond sida och kan vara både lojal och 

illojal. Skillnaden är att de onda hjälparna är  inte fasta roller utan finns i det mänskliga psyket, i 

och med att det kollektivt medvetna inte kan projicera de onda hjälparna i en gemensam riktning 

existerar de enbart i det omedvetna. De symboliseras av förräderi, svek och falskhet och det är 

omöjligt att svara på vem som är en ond hjälpare innan denne har utfört sin handling.56 

 

Psykologen Paul Jan Brudal har i boken Sagan och det omedvetna språket57 tagit upp folksagornas 

roll för människans utveckling. Genom sagorna har barn kunnat leva ut impulser utan att vara till 

någon fara och genom sagorna har de också kunnat identifiera sig själva med sagornas karaktärer 

och på så vis känt sig tillräckliga i det vanliga livet. Brudal är också av den uppfattningen att 

sagostunden bör vara ett återkommande inslag i familjers vardagsliv samt inom skolvärlden. 

Brudal tar i boken upp symboluppfattning och att de flesta sagor innehållet symbolbilder 

kopplade till personlig utveckling.58 

                                                 
51 Ibid s.162 
52 Ibid s.162-163 
53 Ibid s.165-167 
54 Ibid s.179 
55 Ibid s.187 
56 Ibid. S191 
57 Brudal, Paul Jan, Sagan och det omedvetna språket: psykologi och symbolbilder i folksagorna, Norstedt, Stockholm, 

1986 
58 Ibid s.102 
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En av dessa symboler är trollet som återfinns i många sagoberättelser. Trollet kan i symbolisk 

mening sägas stå för människans primitiva sidor då trollet undertrycker kärleken genom att 

fängsla prinsessan exempelvis. Trollet är också en symbol för människans kollektiva omedvetna 

då de ofta har en spöklik tillvaro i de mystiska bergen.59 

3.2 Bettelheim 

Skriftspråket och konsten att både kunna uttrycka sig och förstå saker i text har blivit och blir 

allt viktigare och det är i skolan grunderna ska läggas för människans läsförmåga. Barnpsykologen 

Bruno Bettelheim menar dock att det finns stora brister i dagens skolsystem eftersom stora delar 

av skolans litteratur enbart går ut på att lära barnen läsa rent tekniskt. Innehållet i den litteraturen 

är inte lika viktigt, medan den barnlitteratur som är till för att roa och/eller informera är för 

grunda. Han menar också att grundbehovet av att skaffa sig en färdighet, i det här fallet att lära 

sig att läsa kräver att egenskapen ger ett tillskott till ens egna liv. Människor gör alltid en 

bedömning av det framtida värdet innan de utför en aktivitet. Barn gör det i synnerhet och 

eftersom barns förmåga att se in i framtiden är oklar och för att de lever mer i nuet än vad vuxna 

tenderar att göra blir skolans löfte om att läskunnighet kommer att gynna barnen i framtiden ett 

tomt sådant. För att en berättelse ska vara lockande för ett barn ska den roa och väcka 

nyfikenhet, egga fantasin, bidra till utvecklandet av barnets förstånd och att reda ut barnets 

känslor. Berättelsen ska också svara mot barnens fruktan och förväntningar, ge erkännanden åt 

deras svårigheter och samtidigt kunna erbjuda lösningar på problem de dras med menar 

Bettelheim.60 

Ett annat problem som finns idag är föräldrarnas fostran. Många föräldrar vill skydda sina 

barn från världens hemskheter och tycker att barn enbart bör komma i kontakt med realiteter 

eller trevliga fantasier. Folksagorna däremot skiljer sig från dagens berättelser och passar också 

barnen mycket bättre än tillrättalagda sagor menar Bettelheim. Sagan är kort, koncis och barnen 

får en möjlighet att bryta ned berättelsen på egen hand. Oviktiga detaljer saknas i folksagorna och 

även en mer invecklad röd tråd som kan vara svår för barnen att begripa. Dessutom samspelar 

det onda och goda i folksagorna där det finns en tydlig moralisk kamp mellan gott och ont. 

Bettelheim menar också att dessa sagor fungerar som en moralisk fostran inte på grund av 

konsekvenserna i sagan, att de onda får sina straff utan istället för att det finns en tro på att det i 
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22 

 

längden lönar sig att inte begå brott.61 När barnen går in i sagornas värld tvekar de inte om de 

moraliska kvalitéerna utan de upplever kampen mellan gott och ont. De upplever hur det goda 

segrar till sist, men inte förrän de har mött motgångar och nederlag. De upplever även att vi i 

världen inte är ensamma utan att den är full av goda följeslagare och vänner.62 

En annan viktig punkt när det gäller sagoberättande för barn handlar om att inte alltid förklara 

för barnen varför en saga är bra eller innebörden i sagan. På samma gång sagan analyseras och 

bryts ned av en vuxen förlorar den sin kraft och mystik i barnets medvetande och barnens 

förmåga att själv bearbeta sagan går förlorad. Vårt meningssökande och trygghet bygger på att vi 

själva får lösa problemen vi drabbas av inte genom att andra människor löser det åt oss.63 

Det allra viktigaste med sagoberättandet är inte själva lärdomarna som kommer igenom dem 

utan att lyssnaren faktiskt får en chans att på egen hand bearbeta sagan utifrån det skede hon själv 

befinner sig i livet just när sagan berättas.64  

En sista aspekt av sagans betydelse är att ge den utrymme att bearbetas och få sjunka in hos 

lyssnarna. När ett barn berättar att den tycker om en saga gör många misstaget att direkt då hämta 

en ny saga i tron om att barnet kommer att gilla även den. Det troligaste är att barnet har gett 

uttryck för en odefinierad känsla och skulle behöva höra sagan fler gånger för att i god tid kunna 

bearbeta sagan och låta den sjunka in i den takt barnet kräver. En ny saga skulle göra att barnet 

måste vända sina tankar till något annat och därför förloras den förra sagans intryck. Att låta barn 

som hör berättelser bearbeta och få samtala om det de hört gör att både det emotionella och det 

intellektuella utvecklas hos barnen. Bettelheim menar också att de illustrationer som görs i dagens 

berättelser distraherar mer än de hjälper, de gynnar inte inlärningen utan avleder den istället. 

Barnens fantasi blir bortdragen av bilderna och därmed berövas de på den individuella innebörd 

berättelsen annars skulle ha haft.65 

Barns behov av magi 

Oavsett vilken ålder vi är i är det bara berättelser som stämmer överens med vårt eget sätt att 

tänka som kan övertyga oss. Detta gäller även vuxna som i regel har en förmåga att kunna se 

saker ur olika perspektiv och försöka sätta sig in i andras sätt att tänka. Barns tänkande är 
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animistiskt och tron på att föremål kan ha en själ eller en egen förmåga att tänka finns ofta fram 

till och med puberteten.66  

Bruno Bettelheim tar i ett exempel upp hur en lärare i ett experiment med en grupp 8-9-

åringar med hjälp av papper, sax och pennor skapat ett litet solsystem med planeternas banor 

runt solen. Den hösten 1972 hade också en komet synts på himlen och varit på nyheterna. Den 

blev därför ett naturligt tillägg på barnens skapelse genom att tillsätta en papperselips som visade 

kometens bana. Barnen visade stolt upp sina skapelser och berättade att det var kometen de hade 

i handen, när Bettelheim sedan frågade barnen hur kometen både kunde vara i deras händer och i 

handen stod de svarslösa. Läraren förklarade då att det var en modell som barnen hade i handen 

varpå intresset för kometreplikorna plötsligt försvann och kastades utan att tas hem för att visas 

för sina föräldrar som de tidigare hade tänkt. När pappret föreställde kometen var det värdefullt 

men efter lärarens förklaring förlorade den sitt värde för barnen.67 

Trygghet 

Människan har också ett grundläggande behov av trygghet där sagan och föreställningen om 

övernaturliga krafter kan skänka den trygghet man söker i svåra och ensamma stunder. Att hålla 

fast för länge vid inbillade beskyddare så som skyddsänglar eller himlamödrar kan hindra ens 

utveckling men för någon som inte kan finna fullständig trygghet i sig själv eller i sitt hem är 

fantasi och projektion att föredra framför ingen trygghet alls. När det gäller barnen kan dessa 

trygghetsupplevelser under längre tid hjälpa till att bygga upp den självtillit som så småningom 

krävs för att lösa senare problem i livet. Det som barnen tidigare sett som bokstavliga sanningar 

kan och bör istället övergå till symbolism menar Bruno Bettelheim.68 

Vissa föräldrar oroar sig över att deras barns ska ryckas med av sin fantasi och att 

sagoberättande får barnen att börja tro på trolldom, men enligt Bettelheim tror alla barn på magi 

och trolldom för att sedan växa ifrån det, med undantag för psykiskt sjuka som i sin besvikelse på 

verkligheten slutat tro på det goda i världen. Andra föräldrar tror att barnen ska missa att 

bemästra verkligheten om fantasivärldarna får för mycket plats och utrymme hos barnet. Här 

gäller egentligen det motsatta menar Bettelheim eftersom medvetandet är komplicerat och tudelat 

vilket gör att alla våra upplevelser oavsett vad det är påverkar alla delar av vår personlighet. En rik 

fantasi kan alltså bara vara positivt när vi senare i livet vill bemästra livets uppgifter.69 

 

                                                 
66 Ibid s.57 
67 Ibid s.61 
68 Ibid s.62-63 
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3.3 Brok 

Lene Brok är en dansk psykolog som även arbetat med berättande och fortbildning. Hon har 

använt muntligt berättande både forskningsmässigt och praktiskt. Hon arbetar aktivt för att öka 

det muntliga berättandet inom skolan och förskolan.70 

Lene menar att alla människor har intressanta berättelser att delge om sig själva och att små 

barn, i synnerhet när språkutvecklingen går som snabbast och viljan att experimentera är som 

störst, behöver stöd för att öka sin spontana berättarlust. Stöd utav vuxna som språkliga och 

berättande förebilder är viktigt och en förutsättning för att skapa en berättarkultur. Vidare menar 

hon att det finns tre särskilda typer av berättelser att börja arbeta med i skolan. Den första är 

folksagor som innefattar myter, legender, sägner, rysare och skrönor. Den andra är 

fantasiberättelser och den sista är personliga berättelser.71 

För att stimulera barnens berättarlust är det lämpligt att börja med sagor på grund av deras 

enkla struktur som barnen sedan kan ta till sig och använda själva när de berättar. Lene Brok 

beskriver hur ett samarbete mellan en årskurs 3 i Göteborg samarbetade med en motsvarande 

dansk skolklass där de skulle berätta egna personliga berättelser. En del i detta samarbete gick ut 

på att berätta folksagor för varandra från respektive länder. För att målet skulle lyckas arbetade 

barnen efter en färdig metod utav Ulf Ärnström, som kort beskrivet går ut på att barnen för att 

kunna återberätta först måste lyssna, sedan läsa och sedan återberätta.72 

 

Genom att berätta olika folksagor för barnen från olika delar av världen uppmuntras barnens 

egen berättarglädje. Barn får nya ord, meningar, ramsor och folksagans innehåll. Utöver det får 

barnen sagans rytm och musikaliska språk. Ju fler sagor barnen hör desto lättare får barnen sedan 

att göra en egen personlig saga, de lär sig berättarstrukturen. Barn har anmärkningsvärt enkelt för 

att ta till sig berättarmönster och kan återge även längre sagor med hjälp av narrativt tänkande 

och inre bilder de har skapat till sagan.73 

Nästa steg var att låta barnen själva läsa egna sagor. På egen hand fick de hitta en saga, kanske 

hade de redan en favoritsaga medan andra fick en chans att upptäcka sagornas värld. Målet var att 

barnen skulle finna sin egen ”älsklingssaga”. Målinriktat arbete med barns favoritsagor stärker 

deras berättaridentitet. Självkänslan och deras språkliga kompetens stärks även genom att själva 

ha valt en favoritsaga utifrån ett känslomässigt engagemang. För att stimulera deras eget inre 
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skapande är det också nödvändigt att inte använda bilderböcker.74 Återberättandet bland barnen 

gick i Lene Broks projekt inte ut på att de skulle berätta sagan korrekt som de har hört den utan 

för att främja deras inre bildskapande. När barnen sedan fick möjlighet att berätta sagor inför de 

andra barnen, vilket givetvis var ett stort språng för många av dem och även krävde en trygg 

grupp och en mentalitet där sagoberättande är naturligt, syntes en stor förändring i deras 

självuppfattning och tro på sig själva.75 
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Kapitel 4 Etikdidaktik och folktrons berättelser 

Följande slutsatser bör ses som i första hand didaktiska verktyg bland många andra, att kunna 

använda sig utav i sitt arbete som pedagog inom religionskunskap och etikundervisning.. 

 

4.1 Hur kan en didaktiker utnyttja folktrons berättelser och berättande i sin undervisning? 

Enligt Bengt af Klintberg har de sägner som delats in i den svenska folktron bestått av fyra 

delar – Pedagogiska sägner, varningssägner, förklaringssägner och underhållande sägner. Det är 

alltså berättelser som har ett syfte.76 Det är enkelt att säga att det självfallet är de pedagogiska 

sägnerna, om några alls, som är intressanta för skolvärlden, men det är ett påstående jag inte kan 

hålla med om. Sagornas styrka ligger i dess variation och dess icke påtvingade innehåll. Sagorna är 

visserligen lika till form och struktur men som visat tidigare är innehållet flexibelt och som 

barnspsykologen Bruno Bettelheim konstaterade har den olika betydelse beroende på i vilket 

skede av sitt liv man hör den.77 En sägen som alltså kan betecknas som pedagogisk kan alltså för 

andra lika gärna vara en underhållande sådan på grund av dess absurda innehåll. Eller varför inte 

vara båda två på samma gång? 

Bruno Bettelheim menar att alla människor värderar värdet av en aktivitet innan den utförs 

och på samma gång gjorde han en jämförelse med skolvärlden där barn och ungdomars 

kortsiktiga tänkande kan bli ett problem och motivationen därför kan försvinna.78 Det är alltså 

viktigt för en didaktiker viktigt att kunna finna relevanta berättelser där eleven kan se nyttan för 

att underlätta sin undervisning i ett ämne.   

 

Lene Brok menar att barnen blir trygga av att berätta inför grupp. Berättande, eller egentligen 

muntlig kommunikation är av stor betydelse för sagor och sägner inom folktron.79 I 

världsreligionerna återfinner man många anmärkningsvärda berättelser som med fördel kan 

berättas och fylla en tydlig funktion. Exempelvis historien om Siddharta Gautama som lämnar sitt 

palats för att leva som asket men så småningom finner en medelväg och blir upplyst – Buddha, 
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som ligger till grund för Buddhismen. Det är en både underhållande och lärorik berättelse som 

ofta även återfinns i läroböckerna. Inom religioner används också en mängd symboler, verktyg 

och föremål som används i ritualer eller bara som prydnader. Genom sagor och berättelser ger 

dessa föremål upphov till nyfikenhet oavsett vad de innehåller. Återigen vill jag anknyta till ett 

exempel från Bettelheim där barnens nyfikenhet avtar när sanningen om deras egenskapade 

kometer avslöjas. Enligt Bettelheim avstannar barns tro på magi under puberteten men 

nyfikenheten på fantasivärldar finns uppenbarligen där ändå.80  

Att låta elever själva berätta om föremål och symboler för att sedan skapa egna historier kring 

dessa gör att man dels ger makten till elevernas fantasi men också ger dem en anledning att 

faktiskt intressera sig kring föremålen (som man senare vill förklara och sätta i ett sammanhang). 

Att gemensamt berätta, kommunicera och fantisera kring religion, religiösa värden och 

livsåskådningar tror jag skulle innebära en framgång för religionsämnet och fungera som ett 

utmärkt didaktisk tillvägagångssätt. 

Enligt skolverket ska ämnet religionskunskap på gymnasienivå leda till att elever som 

genomfört kursen har utvecklat sin kunskap om hur människors moraliska förhållningssätt kan 

motiveras utifrån religion och livsåskådning. De ska få möjligheter att reflektera över andra 

människors värderingar och trosföreställningar och på så vis utveckla en respekt och förståelse 

för olika livsval.81 Nedan följer en genomgång av hur berättelser och sagoväsen kan kopplas 

samman med etikundervisningen. 

4.2 Moxnes djuproller 

Häxan är en karaktär eller ett väsen som väldigt många har någon form av relation till. Idag 

kanske det snarare ses som ett allmänt skällsord än som någon som festar med djävulen i blåkulla. 

Häxan är enligt Moxnes en av djuprollerna i hans matris och motsvarar det han kallar för den 

onda modern. Den onda modern förknippas med blod och död och har förekommit i alla 

världens berättelser men har kanske främst överlvet som häxan. Moxnes menar att avsaknaden av 

negativ kvinnlig makt i större religioner har gjort att häxans roll har överlevt i folksagorna.82 

Sagorna som innehåller häxor bidrar alltså till att skapa gemensamma inre bilder och genom dessa 

berättelser fastställs den uppenbart onda häxas egenskaper. Personer i det verkliga livet som 
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uppvisar likheter med en häxa från sagorna kan därmed tilldelas rollen som häxa i den sociala 

verkligheten. Ett fenomen som Moxnes kallar för externaliseringsprocessen.83 

Ett annat väsen i folktron som passar in i en av Moxnes djuproller är tomten. Tomten skulle 

kunna beskrivas som en hjälpare. Tomten var den som vårdade gården där människorna bodde 

enligt den nordiska traditionen och bistod människorna i det tunga arbete som krävdes för att 

hålla gården fungerande.84 Samtidigt var det osäker huruvida tomten skulle hjälpa eller stjälpa 

arbetet. Tomten är ett tydligt exempel på människans inre klyvning av det onda eller det goda och 

ett exempel på en ond eller god hjälpare. Tomten är å ena sidan en hjälpande hand i dagsarbetet 

om han behandlas med respekt men kan likväl ställa till det för gårdens människor med eller utan 

anledning. Berättelser om och med dessa väsen är alltså både lätta att känna igen och går att 

använda i etikundervisning. Karaktärer med dubbla personligheter där allt inte är svart eller vitt 

ökar elevernas förståelse för moraliska dilemman och manar till eftertanke och reflektion. 

4.3 Sagoberättande kopplat till etiska teorier 

Etik och moral har som tidigare beskrivits funnits med i den svenska folktrons berättelser och är 

ett område djupt förankrat i all religion. I det centrala innehållet för religionskunskap ska det 

behandlas tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa 

kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle 

kan vara.85  

Det handlar alltså i första hand inte om rätt eller fel och ett korrekt beteende utan förmågan 

att balansera argument utifrån olika etiska perspektiv. Liknande övningar återfinns genomgående 

under en elevs skolgång, men ofta handlar det om att själva ta ställning i svåra frågor och på så 

sätt stärka och reflektera över sin egen moraliska identitet. Steget vidare handlar om att förstå 

andra synsätt och etablerade etiska modeller. Folktron innehåller som det tidigare redogjorts för 

så kallade pedagogiska sägner där syftet var att leda åhörarna i rätt moraliska riktning.86 

Etik och folktro 

Enligt Bengt af Klintberg finns det olika typer av folksägner. Ett exempel på en grupp av 

sägner beskriver han som pedagogiska sägner vars syfte är att vägleda och kanske till och med 
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upplysa åhörarna om hur man bör bete sig.87 Att använda liknande berättelser i sin 

religionsundervisning skulle kunna underlätta för eleverna att förstå och använda sig av olika 

etiska teorier. Sagans struktur är enkel att följa med i och enligt Lene Brok är sagans 

berättarmönster något som barn enkelt tar till sig och kan återupprepa, vilket borde innebära att 

de allra flesta elever känner igen strukturen i en saga. Dessa sagor ger eleverna en röd tråd att 

förhålla sig till och kan både bidra till förståelse för dåtidens etik och moraliska uppfattning samt 

ge de verktyg att själva analysera etiska modeller. 

4.4 Bonden och tomten 

Berättelser om tomten eller tomtar skulle kunna kopplas till de etiska teorierna som Börge 

Ring beskriver i sitt läromedel. Berättelsen om tomten som straffar bonden för att han inte 

uppskattar den lilla hjälp han får är ett bra exempel på en sägen som inntehåller etik och moral. 

Denna berättelse går att använda som ett exempel på konsekvensetik. Bonden har handlat fel 

genom att inte visa uppskattning och detta visas tydligt genom att han hur hårt han än jobbar 

kommer att förbli utfattig. Bondens felaktiga handling fick väldigt hårda konsekvenser. Exemplet 

är väldigt tydligt och enkelt att följa då det inte finns några skiljelinjer och de 

problemformuleringar som Ring ställer upp gällande konsekvensetik går att besvara. Bondens 

handlande gjorde så att det aldrig blev bra igen och han förbelv utsliten och fattig vilket 

odiskutabelt inte var bra för bonden. Hade bonden istället visat uppskattning åt tomtens hjälp 

hade bonden istället kunnat bli förmögen och samtidigt hade tomten varit nöjd och därmed 

uppfyller berättelsen kriterierna för utilitarismen. Största möjliga lycka åt största möjliga antal, det 

vill säga bonden och tomten.  

En mer komplicerad berättelse där tomten spelar en huvudroll är den där tomten belönas av 

bondmor med nya och fina kläder vilket resulterar i att tomten slutar att arbeta i stallet med 

hänvisning till sina nya fina kläder. Enligt konsekvensetiken skulle bondmorns handlande vara 

felaktigt eftersom konsekvensen blev att tomten slutade arbeta på gården. Däremot innehåller 

berättelsen trots att den är så kort fler dimensioner av moralisk eftertänksamhet. Vissa personer 

skulle kunna hävda att handlandet var korrekt med motiveringen att hårt arbete ska löna sig. 

Berättelsens ursprung handlar förmodligen om högmod och att inte försöka förställa sig. Tomten 

hade en given plats som tjänare på gården och bondmorns agerande är sannolikt tänkt att 

beskrivas som felaktigt.  Att alla gör den tolkningen idag är nog inte lika självklar. Dagens 

ungdomar kanske skulle se bondmorns agerande som ett bevis på empati och tomtens avslut i 
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stallet som ett lyckligt slut där han äntligen fått lön för mödan. Bondmorn har handlat efter den 

gyllene regeln och har därmed enligt ett pliktetiskt perspektiv handlat rätt men konsekvensen blev 

att hon förlorade sin tjänare. Sinnelagsetikern skulle också kunna försvara bondmorns handlande 

då hon handlade i god tro. Eftersom att berättelsen inte lika tydligt innehåller polariserade 

värdeord som i det föregående exemplet blir den också mycket friare för tolkning och sett ur 

tomtens perspektiv skulle även berättelsen fungera som ett exempel på konskevensetik. Han får 

nya kläder och kan därmed sluta arbeta i stallet. Här kan man ta hänsyn till Börge Rings 

problematik kring den teorin. Frågor som: För vem ska det bli bra? När ska det bli bra? Vem 

bestämmer vad som är bra? Skulle kunna leda till lång och fördjupad diskussion kring huruvida 

handlandet i berättelsen är rätt eller fel.  

4.5 Mylingar och bortbytingar 

Berättelserna om barn i folktron är även de lämpliga att använda i sin undervisning. De berör 

ett fenomen som ur moralisk synpunkt är intressant att ta upp. Oäkta barn och barnadråp är 

ämnen som säkert kan leda till fördjupade diskussioner om etik och moral. 

Berättelserna är dock svårare att passa in i de etiska modellerna som tagits upp men utifrån 

dessa teorier är de ändå fullt möjliga att diskutera. Ämnen som skulle kunna beröras är barn 

födda utanför äktenskapet, dop samt en berättelse om bortbytingar.  

Dilemmat med att som ogift kvinna bli gravid under 16- och 1700-talet ger utrymme för en 

avancerad etisk debatt då det möjliggör att diskutera dagens syn på giftermål, graviditet och även 

abort emot dåtidens utanförskap som kunde drabba kvinnor med barn födda utanför 

äktenskapet. I berättelserna om mylingar är barnet ofta redan dött och den uppenbara akten av 

felaktigt handlande har redan begåtts. Den etiska diskussionen skulle istället kunna läggas på hur 

en kvinna som blivit gravid med ett oäkta barn bör agera och utifrån de etiska teorierna pliktetik, 

konsekvensetik och sinnelagsetik kan eleverna komma fram till olika svar på dilemmat. Utöver att 

detta är en övning i att tillämpa etiska modeller för eleverna fördjupas också diskussionerna till 

hur ett gott samhälle ska vara och vad en god människa är för något, vilket är i linje med vad 

läroplanen säger.88 

En mer strukturerad berättelse om barn är den om den så kallade bortbytingen som blev 

piskad av sina föräldrar i hopp om att deras riktiga barn skulle bli återlämnat. Barnet blev inte 

återbytt utan växte enligt sagan upp till att bli en fåne. Denna berättelse är tack vare sin enkla 

struktur utmärkt att använda som utgångspunkt för de etiska teorierna. Enligt konsekvensetiken 
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är handlandet felaktigt i och med att konsekvensen blev att pojken växte upp till en ”fåne” vilket 

inte var föräldrarnas önskan, barnet blev även lidande oavsett vilket perspektiv man ser det ifrån. 

Enligt en tolkning av sinnelagsetiken skulle föräldrarnas handlande kunna sägas vara rätt. Om 

de var så pass övertygade att deras riktiga son skulle komma tillbaka genom att piska det nya 

barnet som kanske dessutom kom ifrån trollen skulle man kunna rättfärdiga deras handlingar 

med motiveringen att deras avsikt inte varit att skada barnet permanent. Man kan dock ifrågasätta 

godheten i att piska ett litet barn, men det gör bara diskussionen djupare och det här gör att den 

etiska teorin kan ifrågasättas och problematiseras av eleverna. 

Med pliktetiken kan man avfärda föräldrarnas handling som felaktig om man utgår ifrån Jesus 

gyllene regel att behandla andra så som man själv vill bli behandlad, men även genom 

motiveringen att barnaga alltid är fel. Däremot kan det vara intressant att diskutera kring 

föräldrarnas handlande i ett bredare perspektiv. Var det den gängse uppfattningen att 

bortbytingar skulle behandlas på detta vis så kanske det ändå kunde försvara föräldrarnas 

beteende då de handlat efter rådande norm. 

Att använda sig av de här sagorna i undervisningen ger inte bara eleverna förutsättningar för 

att uppfylla målen kring momenten om etik utan kan också bidra till samhällsnyttan. Genom att 

behöva se saker ur olika perspektiv och begrunda att handlingar i sagorna inte enbart behöver ske 

av illvilja eller pur godhet kan det som Moxnes kallas för projektioner i verkligheten minska. 

Genom att se saker ur ett etiskt perspektiv från exempelvis en häxas agerande och utgå ifrån att 

alla har olika uppfattningar om moral kanske det i slutändan kan leda till mindre projektioner i 

verkligheten och därmed också mindre häxjakter som Paul Moxnes varnar för. 

 

4.6 Avslutande diskussion 

Berättelserna inom folktron kan alltså enligt ovanstående betraktas som fullgoda verktyg när 

det kommer till att ta upp etiska frågor inom religionsämnet. På så väl grundskolenivå som 

gymnasienivå. Väsen så som häxan eller tomten med delvis kluvna personligheter ter sig också 

som lämpliga objekt i etikundervisningen. Tomtens vilja eller ovilja att hjälpa till beroende på 

korrekt agerande är ett utmärkt exempel. Häxans stereotypa drag är även de passande att utnyttja. 

Sagans strukturer gör det enkelt att följa med i berättelserna och igenkänningsfaktorn finns där. 

Religionsämnets centrala innehåll rörande de etiska modellerna går att koppla till folktrons 

berättelser som ofta innehåller moraliska överväganden och handlingar som får konsekvenser - 
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såväl goda som dåliga. Sagans enkla strukturer kan ge eleverna de etiska modellerna i praktiken 

medan fördjupade kunskaper och olika moraliska uppfattningar kan leda till diskussion och 

eftertanke. Enkla berättelser kan användas och bearbetas genom etiska teorier som presenteras i 

läromedel och utifrån dessa kan eleverna avgöra huruvida en handling både kan vara ond, god 

eller bådadera beroende på vilken moralisk kompass man använder sig av. Avsikten med denna 

uppsats var att undersöka möjligheten att utnyttja folktrons berättelser i religionsundervisning 

och slutsatsen är att det mycket väl kan vara ett fullgott didaktiskt verktyg att använda bland 

många andra. 

Christina Osbeck med flera efterfrågar etikdidaktisk forskning och hävdar att den i Sverige är 

närmast obefintlig. Denna studie är tänkt som ett litet bidrag till fältet med förhoppningen om att 

sagor och berättelser ska kunna användas i etikundervisningen i skolan. 
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