
SAGAN OM VANTEN – AKTIVERANDE SAGOSTUND

Här är instruktioner för en deltagande och aktiverande sagostund för barn. Sagan är en omsatt 
version av en ukrainsk folksaga som berättar om djurens gästvänlighet och hur de tränger sig in i en
liten vante. Sagan innehåller mycket upprepning och är därför lätt att dramatisera. Barnet kan 
också försöka berätta sagan när den har blivit bekant. I sagan finns sju djur och ifall det känns som 
för många, kan man lämna bort en del.

Material

- Antingen printade djurbilder eller egna utklippta djurritningar

- Ett stort kuvert, A4

- Om möjligt kan man också använda en högtalare

- Sagan utprintad

•

Förberedelser

- Färglägg djurbilderna. Det här kan man göra tillsammans med barnet.

- Rita på kuvertet yttre linjerna på vanten och stäng kuvertet. Klipp vanten så att kuvertets båda sidor hålls 

så mycket som möjligt ihop, men klipp upp vantens öppning. Det är väldigt svårt att få alla kanter på vanten 

att hållas hela, men det räcker att vanten känns ”intakt” och att man får djuren in i vanten.

- Om du använder en högtalare, kan du t.ex. söka passligt naturljud från Spotify eller Youtube.

- Pappersdjuren kan t.ex. färdigt sättas på väggen med häftmassa (i detta fall kan den vuxna be barnet söka 

ett visst djur vartefter sagan fortskrider), eller så kan djurbilderna gömmas i sagoberättarens ficka i rätt 

ordning.

- Läs sagan åtminstone en gång igenom, så du hinner bekanta dig lite med den.

- Man kan också använda sig av en riktig vante utöver pappersversionen (i detta fall löns det att färga 

pappersvanten i samma färg)

 
ATIVERANDE OCH BARNETS DELTAGANDE I SAGOSTUNDEN

Följande saker kan användas för att öka aktiverandet. Det man vill använda beror mycket på 
sagoberättaren och barnet vad man vill använda. Allt behöver inte brukas i sagostunden och 
sagoberättaren kan själv hitta på olika metoder för att sporra deltagandet.

• När du berättar sagan försök att leva dig in i sagan och använd dig av olika betoningar. Du kan stöda 
och beskriva berättelsen med gester och miner. Med dina fingrar kan du visa hur snön föregående natt har 
fallit på marken eller hur den gamla mannen klär på sig sina vantar och sin jacka. Du kan också t.ex. trycka 
dina händer på golvet som om det vore den gamla mannens stövlar som gör avtryck i snön.



• Du kan lägga djuren färdigt på väggen. Alltid när ett nytt djur kommer till vanten kan du be barnet 
beskriva djuret och hur det rör sig och hurudant ljud det har. Efter det kan du be barnet att söka djuret 
ifråga.

• Djuren kan också vara färdigt i rätt ordning gömda (t.ex. i en ficka eller bakom något föremål), 
varifrån den vuxna kan ta fram nästa djur. I detta fall kan den vuxna först beskriva djuret fysiska attribut 
(utan att avslöja vilket djur det handlar om) och vilket ljud det har. Barnets uppgift är att gissa vilket djur det 
handlar om. Om barnet inte lyckas gissa rätt, kan djuret så småningom avslöjas från gömstället. Tillexempel: 
”snart där efter tassade ett litet litet djur fram, ungefär såhär stort (visa med händerna). Den hade små 
runda öron, en mjuk päls och en lång svans. Den hade sånt här ljud (gör musljud, pipande och knaprande) 
och älskade små ostsmulor”.

→ Föregående metoder löns att blanda så att berättelsen får mera variation. Allt behöver tas genom den 
långa vägen utan emellanåt räcker enbart att imitera djuret läte.

• Du kan alltid fråga hur många djur det finns i vanten och ifall barnet är entusiastisk kan hen också 
hitta på namn till djuren.

• Barnet kan delta i illustreringen t.ex. när björnen kommer lunkade fram, kan du be barnet delta i att 
göra stampande ljud.
 
• När vanten tillslut spricker, kan barnet så fort som möjligt gömma djuren som flugit ut ur vanten och
sedan komma tillbaka för att höra hur sagan slutar.

 
 
SAGAN OM VANTEN

Det var en gång en gammal man som gick ut till en närliggande skog för att samla ved. Han klädde 

på sig yllevantar och en varm jacka, för det mars månad och ute var det ännu kallt. Mannen gick 

och gick, hans stövlar gjorde avtryck i det tunna snölagret på marken. Han vandrade djupare in i 

skogen och märkte inte när den ena vanten föll på den snötäckta marken.

Det tog inte länge fören en liten liten mus tassade förbi och såg vanten:

”Oj det ser ut som ett varmt och mjuk hem, där ska jag bo!” utbrast musen och flyttade in. 

Efter en stund kom en ekorre fram till vanten och nosade vid öppningen och frågade:

”Vem är det som bor i vanten?”

”Den lilla musen. Vem är du?” hördes inifrån vanten.

”Jag är den kvicka ekorren, får jag komma in? Dit bo ser så hemtrevligt ut”



”kom in bara!” svarade den lilla musen.

 

Efter en stund kom en hare hoppande till vanten.

”Vem är det som bor i vanten?” frågade haren

”Den lilla musen och den kvicka ekorren, vem är du?” svarade musen och ekorren.

”Jag är den skuttande haren! Skulle jag också få komma in dit och värma mig?”

”Välkommen!” svarade musen och ekorren på samma gång

             Hur många djur finns i vanten nu?

Sen smög en räv på plats och såg vanten:

”Den ser väldigt varm och mysig ut! Vilka är där inne egentligen?”

”Den lilla musen, den kvicka ekorren och den skuttande haren”

” Skulle det finnas rum för en smygande räv där inne?”

”Förtillfället…” svarade den lilla musen med lite osäkerhet i sin röst.

Snart kom den strövande varg fram till vanten med försiktiga steg och nosade på den.

”Vilka vistas riktigt inne i den där vantten?” frågade vargen

”Den lilla musen, Den kvicka ekorren, den skuttande haren och den smygande räven”

” får man komma in och hälsa på?” frågade den strövande vargen.

”Jag vet inte riktigt om det ryms ännu fler..” svarade den lilla musen bara för att bli avbruten av den

strövande vargen när den sa:

”Där det finns hjärterum finns det stjärterum”

    Så flyttade ännu ett djur in i vanten.

        Hur många djur finns det nu inne i vanten?

Nu började det vara ganska trångt inne i vanten. Snart hörde djuren tunga steg och så det upp en 

stor blöt nosande näsa i öppningen av vanten.

”Oj nej, Den stora björnen! Här är redan helt fullt!” Ropade alla djuren i ett.

”Vem alla är där inne då?” frågade den stora björnen.

”Den lilla musen, Den kvicka ekorren, den skuttande haren, den smygande räven och den strövande

vargen”

”Nog ryms det alltid in en björn” sa björnen.



Björnen vände och trängde, pustade och frustade tills den slutligen faktiskt rymdes in i vanten. Nu 

var djuren verkligen trångt packade på varandra inne i vanten, det var så trångt att inte ens ett litet 

kryp skulle rymmas in.

                 (Hur många djur finns nu inne i vanten?)

Men djuren märkte inte att en liten myra på vandring hade sett vanten. Myran tänkte att den 

försiktigt och helt obemärkt skulle smyga in i värmen.

DÅ SPRACK VANTEN och alla djur flög ut ur den! Skrämda sprang djuren in i skogen och gömde sig.

När den gamla mannen vandra tillbaka hemåt hittade han sin vante. Eller vad som nu fanns kvar av 

den. För av vanten fanns bara kvar tygremsor och runt den massor av olika djurspår.

Så fick den gamla mannen gå hem med bara en vante i handen, förundrad över vad som egentligen

hade hänt med den andra vanten. Snip snap snut så var sagan slut.

 


