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Innehåll:
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- Information om projektet
- Tips inför sagostunden
- Tips inför teckningsverkstaden

Program

9.30  Ankomst och fika

10.00  Välkommen
Information om projekt, workshop och dagens program //Kristina 
Sahlberg
Sagoberättandet ur ett forskningsperspektiv //Maria Ehrenberg 
Presentation deltagare
Gemensam reflektion: Hur var arbetet med förkorta sagan Prins Hatt 
under jorden. 

10.30 Introduktion 
Workshop Lene Brok
Berättar övningar
Gemensam reflektion 

11.30–12.30  Lunch

12.30  Arbete med egna versionen av sagan
Förkorta en saga
Övning inre bilder
Hjältens resa

13.40   Fika

14.15 Din saga i grupp 

15.15   Sagans makt och muntligt berättande Lene Brok

15.30 Avslut
Gemensamma reflektioner.
Lene Brok berättar kort om temaverkstad och förberedelse av 
berättar stunden
Vad händer fram vill nästa gång. Hur många gånger skall sagan 
berättas? Dela Tankar idéer kring detta.
Info o återträffen

16.00  Slut



Information om projektet

Du är en av dem som kommer delta i 
forskningsdelen/förstudien i Strandteaterns 
kulturutvecklings projektet ”Myten som 
scenkonst” 2020 med stöd av Region Halland.

Sagan vi kommer att fördjupa oss i är Prins Hatt 
under jorden.

Ni berättare kommer ha en aktiv medverkan i den 
praktiska forskningsdelen kring sagans förvandling 
och hur sagan påverkar barn och unga genom att: 

• Gå kursen i muntligt berättande med Lene Brok
• Förkorta och skapa er egna version av sagan
• Berätta berättelsen muntligt för barn, gärna minst 
tre tillfällen
• Ha en teckningsverkstad minst ett tillfälle
• Komma tillbaka på kurs/utvärdering i november

Ni kommer idag få en handledare som ni kan ha 
kontakt med mellan de två kurs-tillfällena.

Vi hoppas att ni som deltar i studien efter 
projektet skall känna er mer bekväma att använda 
er av muntligt berättande. Kanske upptäcker ni nya 
möjligheter för muntligt berättande i er ordinarie 
verksamheten. Projektet skall verka som en 
dörröppnare för nya och fler möjligheter att tolka 
sagor än populärkulturens.

Vi hoppas kunna ge inspiration till att använda 
folksagan i muntligt berättande för barn, som 
psykologiskt verktyg för att stärka självkänsla, 
empati och social förståelse samt att stärka 
demokrati på individnivå. Detta genom att aktivt 
arbeta med att skapa egna inre bilder.

Framförallt så hoppas vi att ni kommer få det 
riktigt roligt! Vi gläder oss så att få arbeta med er 
alla i detta projekt!

Mvh Kristina, Lene, Maria och Linnea!

Kontakt:

Kristina Sahlberg    kristina@strandteatern.se

Lene Brok               lene.lisbet.brok@gmail.com

Maria Ehrenberg    maria.ehrenberg@gmail.com

Linnea Ytterlid        linnea@ytterlid.se



Sagostund
Muntligt berättande
2 vuxna                             
 
Syftet med berättarstunden är att förmedla 
kulturarv (folksagor) till barnen.
De ska få möjligheten att upptäcka att det finns 
andra berättelser än vad populärkulturen, film och 
andra medier förmedlar. De får uppleva att de 
gamla sagorna handlar om något som är viktigt i 
deras eget liv.
Det är även meningen att barnen, under en 
berättarstund, uppmuntras till samt tränas i 
att vända blicken inåt till de egna inre bilderna. 
Detta styrker deras fantasi och kreativitet. När vi 
fokuserar på ord, språk och berättelser, styrker vi 
dessutom barnens självkänsla och identitet.
 
Förberedelse  
Reflektera över:      Var vill du berätta?

Inomhus: 
• På biblioteket. 
• I ett klassrum. 
• I en kyrka. 
• På ett museum. 
• I en källare. 
• I en teatersal. 
• På vinden. 
• En sägenomspunnen plats?  

 
Utomhus:

• I skogen. 
• På stranden. 
• På torget.

 
Rummet
Som nybörjare är det tryggt att berätta inomhus.
Vill du sitta på en stol eller stå på golvet?
Skapa en cirkel, så ni kan se varandra under 
berättelsen.  
Barnen sitter på golvet eller på stolar.
 
Fördjupning
Skapa en atmosfär av välbehag och ro. Spela 
eventuellt lugn musik, när barnen kommer. Om du 
har en kollega med, kan hon vara med och skapa 
en rofylld stämning vid ankomsten.

För att styrka barnens förmåga till att koncentrera 
sig och fokusera på det som händer inne i dem 
under berättelsen, behöver du skapa ett ”stilla 
rum” till fördjupning. Gärna bakom en stängd dörr, 
så ni inte blir störda av ljud och annat, som kan 
distrahera dig själv och de lyssnande barnen.

När du har blivit en mer erfaren historieberättare 
kan du skapa ett ”stilla rum” på många olika ställen.

Berätta
Säg ett par väl valda ord när alla är på plats:

”Välkomna till sagostunden.”

”Jag har tagit med mig en saga som jag tycker 
mycket om.”

”Jag vill gärna dela den med er. Jag hoppas att ni 
tycker om den!
Medan jag berättar skall ni bara njuta - och lyssna.
Prata med varandra kan vi göra efteråt.”

Andas djupt (Andas!) och fokusera på 
”öppningsscenen” i sagan. 
Se den framför dig i ditt inre.
 
Börja att berätta!

Det är många barn som inte har någon erfarenhet 
av att delta i en muntlig berättarstund. De behöver 
lära sig att koncentrera sig på det som föregår i 
deras eget huvud. De bör påminnas om att man 
inte talar eller ställer frågor under berättelsen. Visa 
dem med ett finger på munnen och en vänlig blick, 
att de skall vänta med att prata tills berättelsen är 
slut.

Avslutning
 
Nu kan barnen ställa frågor till något av det, 
som de tyckte var bra/konstigt/pinsamt osv. i 
berättelsen.

Tacka barnen för att de lyssnade så bra.



Teckningsverkstad
2 vuxna                     
      

                                     
Syftet med rit/tecknings-stunden är att ge barnen 
möjlighet att utrycka deras egna upplevelser av 
sagan. Det handlar inte om att minnas hela sagan 
”korrekt!”

Ni kan förhoppningsvis finna inspiration i 
nedanstående recept, som bygger på mina 
erfarenheter med danska barn.     
 
Förberedelse:
Att ta med:
 

• Papper
• Färger
• Musik (avslappnande)

 
Överväg om barnen skall rita på golvet eller vid ett 
bord.
 
Kom i gång
Instruktioner till barnen.

När barnen ligger på magen/sitter bra kan du t ex 
säga:

”Nu skall ni rita något av det ni minns från sagan.”
”Om ni blundar kommer det kanske fram en bild 
inne i ert huvud!”
 
Fråga:
 
”Såg ni något?”
”Minns ni vilka personer, som var med i 
sagan?
”Var bodde prinsessan och prinsen?”
”Vem mötte prinsessan på sin väg, då hon 
letade efter sin man?”

Kort ordväxling sedan får barnen rita. 
Varje barn ritar sitt motiv i lugn och ro.

 

Om ett barn blir oroligt och säger: 
”Jag kan inte rita”
”Det är bara tråkigt.”

Så kan det vara uttryck för prestationsångest. 
Det kan även bero på att barnet av olika orsaker 
generellt har svårt att koncentrera sig.
 
Uppmuntra barnet:
”Det är OK. Lägg Dig ner och lyssna på den fina 
musiken. Kanske dyker det ändå upp något i ditt 
huvud, som du får lust att rita.
Kom ihåg det skall inte vara någon perfekt 
teckning - men något du ser framför dig”

Detta förhållningssätt får de flesta att komma 
i gång. Du undviker konflikt och ni bevarar den 
lustfyllda stämningen.
 
Låt barnen teckna medan det är god 
koncentration, håll inte på för länge. När de flesta 
håller på att bli färdiga med sina teckningar och 
börjar bli oroliga säger du:

”Nu skall ni göra era teckningar färdiga! Kom ihåg 
att skriva era namn och hur gamla ni är längst ner 
på pappret.” 
 
Du samlar in teckningarna:
”Tack! Det ser så spännande ut.”
 

Avslutning
Kom upp och stå. Gör en 
utsträckningsövning ”med ljud” (aaahhh!)

Titta på barnens teckningar! Sätt alla 
teckningarna på väggen.


