
               Berättelsen 
                    Människor har i alla tider använt fantasin till att                                                                           

                                       uppfylla drömmar, hantera motgångar, nå visioner och    

                                       söka svar på existentiella frågor. 

Bilder blir ord som vävs till sammanhängande meningar för att tråcklas 

ihop till de berättelsevävar vi kallar sagor och myter.  

I dessa ligger guld och silvertrådar av mänsklig levnads visdom dolda 

och ger berättelserna liv genom att de skapar upplevelser och 

sammanhang.   
Sagor och myter stimulerar fantasin och förmågan att tänka i 

bilder och även skapa egna sådana. En värdefull förmåga att 

använda i livet utanför sagans värld. Dessa sällsamma berättelser 

ger aldrig givna svar på frågeställningar, utan erbjuder ett 

utrymme för var och en att skapa egna tänkbara svar, söka efter 

förståelse och stimulerar till nya frågor.   

 

Gemensamt för berättelserna är någon tvingas ut på en farofylld 

resa mellan början och en okänd framtid kantrad med hinder och 

hjälpande händer som bidrar till att huvudkaraktären växer – 

främst invändigt.   

 

Många av våra käraste folksagor har levt på 

resande fot genom mun till mun mellan olika 

världsdelar, uthärdat hungersnöd och krig 

för att leva vidare från en generation till en 

annan, utan att bli för gammalmodig och 

utsliten. Nej, en äkta, klok saga håller sig 

alltid färsk och användbar i alla tidsåldrar 

eftersom den främst vänder sig till den inre världen.  
 

Bilderna från 

Prästängsskolan åk1-åk6  

Hjortsbergaskolan skolpersonal kick-off  

Teleborgskolans särskola 

Getnögårds personal kick-off 

Skånska Cement personal kick-off 

Alvesta biblioteks skaparverkstá 

Mundekulla kursgårds barnverksamhet 

En gång möttes 

Sanningen och Sagan 

på en väg och började 

samspråka. 

– Hur kommer det sig 

att alla föredrar att 

lyssna på dig när du 

berättar sanningen och 

inte mig" frågade 

sanningen. 

– Jo, svarade Sagan, 

det kan nog bero på 

att jag lät sy in 

sanningen i vackra 

färgrika klädskrudar" 



 

Att översätta berättelserna till andra skapandespråk som måleri, 

dans och skulptur är en spännande fantasieggande process där allt 

kan hända.  

 

      Jag använde mig främst av tre sagor i mina skaparkurser! 

 Berättelsen om ”Regnbågen och den blå staden” där jag vänder 

mig till de mindre barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baba Jaga och lilla Vasalisa är en mustig saga om kreativitet, 

om tro på sig själv och visdom om hur vi kan hantera den där 

rösten som säger ”att vi inte kan” är för tonåringar främst 

flickor, men vuxna älskar den också. 

 

 



 Den besynnerliga berättelsen om världsträdet Yggdrasils liv och 

öde och hur vi alla härstammar från Liv och Lust! Den nordiska 

skapelsemyten som är spännande och fantasieggande för alla 

åldrar. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


