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The purpose of this study is to find out how teachers work with fairytales in preschools raising several 

questions;  

How would the teachers describe the literary environment at the preschools? What does theory say 

about the literary environment? 

What type of fairytales do the teachers perceive that they work with? How does theory describe these 

fairytales? 

What is the underlying purpose for teachers working with fairytales? What purposes are described in 

theory? 

My study is based on qualitative interviews conducted with three teachers working in preschool in a 

small town. The study is based on hermeneutic theory.  I have also used other theory to complete the 

study.           

The teachers all see the possibility of using storytelling as a means to developing the children´ s 

vocabulary. Some of the teachers also use books and stories as a way of indirectly addressing ongoing 

personal problems.                                                                                                       

The results of my study show that fairytales can be a valuable tool for personal development for 

children. Working with fairytales could be crucial to how children develop their curiosity and desire to 

learn and manage ongoing traumas in their lives. My study also raises questions that might be 

interesting to discuss in a future not so far from now; should teachers be more aware of their important 

therapeutic role when choosing fairytales? 
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1. Inledning & bakgrund 
 

På 1700-talet ansåg man att sagor var skadliga för barns fantasi. Barnen skulle på den tiden hålla sig till 

herren och hans förmaningar. Trots detta så spreds sagorna av de lägre samhällsklasserna ute på 

marknadsplatserna. Det har skett många försök att sätta stopp för berättelserna men de har ändå gått från 

människa till människa och från land till land (Fast, 2001:13). 

 

Något som har en central plats i förskoleverksamheten är sagor och berättelser. I många förskolor läser 

man sagor regelbundet. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) nämns ett antal mål som att trygga 

barnets utveckling och identitet samt förmåga att lära och leka.  Sagor och berättande kan vara 

betydelsefulla för att uppnå dessa mål.  

 

Anledningen till att jag har valt att skriva mitt examensarbete om sagor och berättande är att jag blivit 

inspirerad av min utbildning. Under min utbildning har vi arbetat med vår fantasi och kreativitet. 

Vygotskij (1995:17–19) skriver att fantasin uppkommer genom den verklighet som människan lever i. 

Ju mer barn har upplevt, sett och hört alltså ju mer de vet, desto rikare fantasi får de (Vygotskij, 

1995:20) Kan fantasin och sagoberättande vara ett sätt att sammanföra barn med olika kulturella 

bakgrunder? Kan sagoberättande vara ett sätt att bearbeta barns traumatiska upplevelser? Under 

utbildningen har vi fått berätta sagor för varandra och försökt att göra detta på ett fängslande sätt. Vi har 

fått prövat på att lära oss hur man skall komma ihåg en saga, hur man lär in en saga utantill. Vi har även 

tagit del av andra sagoberättares råd om hur man blir en god berättare.  

 

Lena Kåreland skriver i sin bok Modig och stark- eller ligga lågt (2005) att boken och litteraturen har 

fått en annan roll idag, än vad den tidigare haft. Hon menar att medier som tv, film och video har under 

1900-talet utvecklats hastigt och konkurerar nu med den skriftliga kulturen. Vidare nämner hon att barn 

men också ungdomar är flitiga användare av dessa medier men inte lika flitiga när det handlar om 

användning av böcker (Kåreland, 2005:13). Carina fast påpekar att det finns många barn i dagens 

samhälle som inte har tillgång till böcker hemma (Fast, 2001:23).  Är det så att förskolan skall 

komplettera hemmet så att alla barn kan få umgås med litteraturen? En saga kan framställas på en rad 

olika sätt, man kan berätta sagan muntligt med eller utan bilder, man kan läsa högt ur en bok, använda 

sig av flarnosagor, dockteater, diabilder eller ha en riktig teater föreställning (Granberg, 1996:55–56). 
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Enligt en mediemätning i Skandinavien utförd av företaget MMS år 2002/2003, under namnet 

Barnbarometern, konstaterades att barn mellan 3-8 år ägnar klart mest tid åt TV, video och DVD.  

                                                                    
(http://www.kulturradet.se/sv/statistik/statistik_om_kultur_och_medievanor/ 19/4-11).  

 

Heléne Dejke skriver i sin bok Berätta för barnen! att det idag är en medieburen värld som innebär 

snabba bilder och ett högt tempo. Detta anser hon vara ett problem eftersom man inte får tid att ställa 

frågor samt reflektera över det som händer när man till exempel sitter framför teven. Därför menar 

Dejke att det är extra viktigt att bevara högläsningen och det muntliga berättandet där man kan ta sig 

tiden att samtala samt reflektera kring det som händer (Dejke, 2006:18) Ann Granberg skriver i sin tur 

att media som tv, radio, tidningar och film har tagit över. Dessa underhållnings aspekter saknar en 

dialog, de är opersonliga och man saknar kontakten mellan sändaren och mottagaren. Det är här som de 

vardagliga berättelserna kommer in. Genom att man berättar något och någon lyssnar så sker det inte 

bara en envägskommunikation som är fallet med medieunderhållning utan snarare ett utbyte mellan 

personerna (Granberg, 1996:48). 

 

Fast (2001) nämner att det finns en del studier som visar att barn som börjar läsa vid tidig ålder ofta har 

hört många berättelser antingen i hemmet eller inom barnomsorgen (Fast, 2001:23). Det är extra viktigt 

att man inom förskolan har en rik miljö av böcker, så att de barn som inte har tillgång till böcker, eller 

inte läser hemma, får ta del av dessa och deras positiva egenskaper som hjälper barnen att utvecklas på 

olika sätt. 

 

1.1 Syfte 
 

Jag har haft som avsikt att se hur pedagogerna beskriver den litterära miljön på förskolan och vad teorin 

säger om den litterära miljön. 

Ett mål har också varit att få en inblick i vilka typer av sagoframställningar som pedagogerna uppfattar 

att de arbetar med och hur dessa beskrivs i teorin.  

Syftet med min undersökning är också att få en djupare förståelse för pedagogernas uppfattning om 

sagoberättandets betydelse för barn i förskolan och vilka syften beskrivs i teorin? 

 

 

 

 

 

http://www.kulturradet.se/sv/statistik/statistik_om_kultur_och_medievanor/
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1.2 Frågeställning 
 

Mot bakgrund av mitt syfte med uppsatsen har jag ställt följande frågor: 

 Hur beskriver pedagogerna den litterära miljön på förskolorna? Vad säger teorin om den litterära 

miljön? 

 Vilka typer av sagoframställningar uppfattar pedagogerna att de arbetar med? Hur beskrivs dessa 

i teorin? 

  Vad anser sig pedagogerna själva ha för syfte med att arbeta med sagor? Vilka syften beskrivs i 

teorin? 

2. Teori 

 

Det finns olika typer av sagor; folksagor och konstsagor. Jag har dock valt att använda mig av begreppet 

som Granberg gör, nämligen att sagor innefattar alla berättelser (Granberg, 1996:13). Anledningen till 

detta är att pedagogerna i min undersökning inte gör någon skillnad mellan dessa sagor, utan använder 

snarare begreppet som ett samlingsnamn för den litteraturen och de berättelser som de använder. 

 

Under läroplanen för förskolan (Lpfö98) rubrik utveckling och lärande står det bland annat som mål att 

förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 

 Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

 Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

 Känner delaktighet i sin kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, 

 Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar 

 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 

 Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, 

 Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråket och för 

förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner,  

 Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, (Lärarboken, 2007:36) 

 

Läroplanen anger inte specifikt hur målen skall uppnås. De ovanstående punkterna torde dock kunna 

uppfyllas genom sagoberättande.  

 



4 

 

Det finns olika typer av böcker som passar till olika barn. Man kan säga att det är tre typer av 

barnböcker som ingår i förskolan. Dessa är pekboken, bilderboken och kapitelboken (Dejke, 2006: 15-

16).  Bilderboken verkar vara den vanligaste kategorin inom förskolan. 

Bilderboken 

 

Barn som är mellan 1-2 år gillar sagor som är enkla i sin handling, som innehåller bilder och som knyter 

an till barnens egen livsvärld. Fingerramsor och sånglekar kan ses som berättelser för dessa barn men 

bilderböcker och pekböcker passar också bra. Det viktigaste är att det blir konkret, igenkännande och 

roligt (Dejke, 2006: 41-47). Vidare skriver Dejke att barnen som är mellan 3- 4 år gamla gillar böcker 

som är mer komplicerade och som har längre händelseförlopp. Barnen har nu utvecklats så att de kan 

förstå sagan utan att den behöver framställas med hjälp av rekvisita, så länge det inte finns barn som är 

språkligt svaga av någon anledning vill säga. För barn i denna ålder är språket centralt och det brukar 

vara populärt med rim och ramsor, där man får leka med ord (Dejke, 2006:49 & 52). 

 

Ann Granberg beskriver bilderbokens betydelse i Småbarns sagostund (1996). Hon menar att bilderna i 

bilderböcker kan fungera på en rad olika sätt. De kan till exempel beskriva texten på ett utförligt sett. 

Om orden i boken är för svåra för barnen att ta till sig så kan bilderna vara bra i den bemärkelsen att de 

kan förklara och ge barnen en förståelse för vad boken handlar om (Granberg, 1996:17). Detta är också 

något som Dejke håller med om. Det vill säga att bilderboken kan ha dessa funktioner (Dejke, 2006:50) 

Granberg nämner vidare att bilderna i böcker har den funktionen att de kan visa det som inte texten gör, 

de förmedlar något utöver texten. Ytterligare en viktig aspekt med bilderböcker är att bilderna kan stå 

för en vidareutveckling av texten, alltså som en inspirationskälla till fantasin (Granberg, 1996:17). 

Granberg nämner att små barn inte kan skapa sig inre bilder i huvudet enbart med hjälp av en text 

eftersom de inte har ett väl utvecklat verbalt tankespråk ännu. Barn känner, ser och hör långt innan de 

har fått ett språk därför är det extra viktigt att visa bilderna för barnen när man läser för dem. Det är 

bilderna i boken som blir barnens förberedande kontakt med litteraturen (Granberg, 1996:18). Hon 

påpekar också att barns behov av sagor många gånger försummats. Hon menar att det finns vuxna som 

anser att barn innan fyra års ålder inte kan ta till sig en ren fantasisaga och får därför till största delen 

titta i bilderböcker. Barn kan ha svårt att identifiera sig med sagofigurerna och fantasifulla händelser 

eftersom de har fullt upp med att försöka förstå sin egna konkreta värld och de begrepp som ingår i 

denna. Barnen kan också få svårt att förstå symboliken i sagan. Granberg skriver att man bör vara 

försiktig när man använder sig av rena fantasisagor eftersom jättar, häxor och drakar kan skrämma 

barnen. Hon menar dock att man kan berätta sådana sagor men för barn som är vana men att man bör 

anpassa sagan efter barnen (Granberg, 1996:25). 



5 

 

2.1 Hur ser den litterära miljön ut på förskolan? 
 

2.1.1 Barns tillgång till böcker på förskolan och behandlingen av dessa 

 

Granberg nämner att böcker inom förskoleverksamheten ofta har en underordnad plats. På vissa 

avdelningar, speciellt på småbarnsavdelningar så kan böckerna vara undanstoppade då man anser att 

barnen har sönder dem genom att slita och bita i dem. Ibland är det också så att böckerna kan vara i uselt 

skick på avdelningen, de kan sakna sidor, vara gamla, ha svårtolkade bilder, ha lösa bokryggar, vara 

tuggade på, ha utrivna sidor med mera. Om böckerna är i dåligt skick så blir de inte intressanta för 

barnen. Får barnen göra vad de vill med böckerna på förskolan så kommer det bara leda till att barnen 

tappar respekten för litteraturen! Granberg menar vidare att böckerna skall behandlas med respekt precis 

som man behandlar varandra. Man skall inte släpa runt på dessa i dockvagnar eller låta dem ligga och 

drälla, har man läst en bok så stoppar man undan denna när man är klar. Hellsing (1999) menar däremot 

att barnboken är en bruksartikel som barnen skall kunna använda flitigt men också brutalt. Böckerna får 

inte bli som något man skall beundra på avstånd utan de skall snarare komma till nytta (Hellsing, 

1999:43). Vidare menar Granberg att böckerna måste finnas på barnens nivå så att de kan välja själva 

men också att de finns representerade på ett så lockande sett som möjligt så att barnen får lust att läsa 

böckerna (Granberg, 1996:21–22). På förskolans egna bibliotek bör det finnas böcker som är anpassade 

efter barnens mognads samt utvecklingsnivåer, efter årstider, pågående teman samt efter barnens 

intressen med mera. Vartefter att årstider, intressen och teman ändras byter man även ut böckerna 

(Granberg, 1996:24).  

 

2.1.2 Viktigt att tänka på under sagostunden 
 

Något som Granberg anser vara viktigt när man skall ha sagostund för barn är att har en väl planerad 

sagostund där man analyserat förhållandena kring denna. Man bör alltså ha tänkt igenom vart man skall 

sitta och ha sagostund, vilken tid på dygnet, hur barnen skall sitta och vilka ritualer man skall ha samt 

hur man skall presentera sagan. Man bör ha sagostunder regelbundet så att de ingår i den dagliga 

verksamheten på förskolan. Om man samlar barnen samma tid, på samma plats varje dag för att 

läsa/berätta en saga så kommer barnen att känna trygghet och kontinuitet samt lära sig tidsuppfattning 

(Granberg, 1996: 50). Dejke menar att det kan vara viktigt att välja en lugn, avskild plats när man skall 

ha sagostund eftersom småbarn lätt tappar fokus efter ett tag, de distraheras lätt av annat runt omkring 

dem.  Dessutom kan Småbarn ha svårt att sitta en längre stund och koncentrera sig (Dejke, 2006:71, se 

även Granberg, 1996: 50) Granberg nämner vidare att det kan vara bra att ha sagostunden på morgonen 



6 

 

vid samlingen då barnen är som mest alerta. Barnen måste kunna vara fokuserade på sagan och inte 

störas av sin trötthet eller hunger (Granberg, 1996:50).  

 

Dejke nämner att antal punkter som är bra att tänka på under sagostunden och dessa är: Ge barnen tid att 

kommentera sagan och ställa frågor kring den samt var uppmärksam på att alla barn hinner med. Berätta 

sådana sagor som du själv fattat tycke för. Ta inte upp all uppmärksamhet själv genom att 

överdramatisera sagan. Var inte rädd för de ord som kan verka lite svåra, markera gärna vissa ord som 

skall ha en speciell betydelse eller som är viktiga. Skräm inte barnen med läskiga effekter för de litar på 

dig. Sagor skall innehålla ett lyckligt slut. Ha som rutin att inleda samt avsluta sagan med en ramsa 

(Dejke, 2006:69–70). 

2.2 Olika sätt att framställa sagan på 
 

2.2.1 Högläsning 

 

Granberg nämner ett antal sätt att bearbeta litteratur på förskolan och det vanligaste enligt henne är att 

ha högläsning, det kanske är det enda sättet också. Detta kan dock ses som problemmatiskt för barn 

mellan 1-3 år eftersom de inte kan ta till sagan om materialet är helt okänt, det vill säga om man inte 

arbetat med boken innan på något vis. Barn som är så små tar in allt med hjälp av sina sinnen och därför 

är det extra bra om man kan visualisera sagan med hjälp av konkreta bilder eller material (Granberg, 

1996:41). Äldre och mer läsvana barn klarar av att höra mer text till bilderna. Det är viktigt att visa 

bilderna i anslutning med texten då barnen har en större chans att följa med i handlingen och förstå 

innehållet. Högläsning passar alltså enligt Granberg bättre för äldre barn än för småbarn (Granberg, 

1996:17–18).  

 

Granberg skriver att om man gör sagostunden till något trevligt så kommer barnen också ha en större 

chans att förstå sagans budskap. Dessutom så behöver alla barn sagor, inte bara de äldre barnen utan 

också de yngre. Läser man en saga i en gemenskap med andra barn så kan man få samma erfarenheter 

och detta stärker i sig gruppen (Granberg, 1996:42).  

 

När man läser högt ur en bok är det viktigt att berättaren kan sagan så pass mycket att man läser den 

med inlevelse och engagemang. Om högläsningen skall ge barnen något utbyte så är det bra om den sker 

i små grupper om max fyra barn. Anledningen är att barn i för stora grupper får svårt att se och tappar 

närkontakten med berättaren och detta leder i sig att de tappar fokus och lusten att lyssna på sagan 

(Granberg, 1996:56). Dessutom menar Dejke att om man läser ur en bok som mesta dels innehåller text 
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så får barnen skapa sig inre bilder i huvudet. Dessa bilder som barnen skapar färgas av deras 

erfarenheter och fantasi, vilket bidrar till att varje barn får unika bilder i huvudet som ingen annan har 

(Dejke, 2006:17, 22). 

 

2.2.2 Muntligt berättande 

 

Verena Haller som är sagoberättare skriver i sin broschyr så här: ”Sedan urminnes tider, i alla kulturer, har det 

funnits sagor. I dessa har människor funnit styrka och förtröstan på den egna livsvägen. I vår mediefyllda värld kan den 

muntliga berättartraditionen vara ett komplement med sina gamla välkända, men också ”nya” sagor och berättelser. 

Berättelsens och sagans rika bildspråk och symbolik går över språk-och kulturgränser. Muntligt berättande upplevs ofta som 

en glädjefylld inre kunskapsväg till personlig utveckling. Många tycker att förståelsen och samhörigheten mellan människor 

vidgas och fördjupas genom muntligt berättande.” (Utgiven broschyr, Verena Haller, sagoberättare, 110310). 

 

Carina Fast ställer i sin bok Berätta! Inspiration och teknik (2001) en fråga, nämligen vad är bäst, att 

berätta eller att läsa? Hennes svar på frågan är att det inte finns ett rätt svar utan att det snarare beror på 

tillfälle. Hon påpekar att det inte finns någon stridighet mellan att berätta och läsa. Det är kanske 

vanligare att man väljer att läsa ur en bok eftersom man känner sig tryggare med det. Att berätta en saga 

utlämnar en till sin kropp, röst samt ögonkontakt med de som lyssnar. Vidare nämner Fast att det dock 

vore en förlust om man inte berättade eftersom det finns så många fördelar med det.  När man berättar så 

byggs det upp ett väldigt personligt möte mellan berättaren och lyssnaren. Det bildas också en nära 

relation mellan parterna. Eftersom boken inte finns mellan den som läser och den som lyssnar så får man 

en helt annan ögonkontakt med varandra. Fast menar också att man lättare kan lägga till och dra ifrån 

efter lyssnarens reaktioner när man berättar. Anledningen är att man inte är bunden till texten som när 

man läser en bok (Fast, 2001:17). Vidare skriver hon att det har gjorts en del undersökningar som visar 

att barn som har tillgång till en rik berättartradition kan hantera språket på ett bra sätt. Fast menar vidare 

att det är pedagogers uppgift att utveckla barns språk på ett positivt sätt då det är väldigt viktigt eftersom 

språket är intimt förknippat med självkänsla och identitet (Fast, 2001:22). Granberg skriver att man 

borde upptäcka den muntliga berättartraditionen igen då den bidrar till något alldeles speciellt. Under 

sagostunden så får barnen delta i en gemenskap och en samhörighet som är mycket betydelsefull för 

barnen och deras utveckling (Granberg, 1996:49).  

 

Det är en konst att kunna berätta så att alla som lyssnar trollbinds. En god berättare kan få lyssnaren att 

kliva ur verkligheten och ta ett steg in i fantasins värld. Man kan bli en god berättare om man övar 

mycket och lär in sagan utantill. Granberg påpekar ytterligare något som kännetecknar en god berättare 

och det är om man kan beskriva sagan så pass mycket att lyssnaren får bilder i huvudet, detta anser även 
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Dejke kännetecknar en god berättare (Dejke, 2006:50). Granberg talar också om att man måste vara 

extra tydlig när man berättar för småbarn då de har en outvecklad föreställningsförmåga (Granberg, 

1996:49). En god berättare enligt Fast är en som får lyssnaren att vara aktiv och agera, samt en som kan 

anpassa berättelsen efter lyssnarna (Fast, 2001:14). 

 

2.2.3 Visuellt berättande 

 

 Dejke och Granberg anser att det är bra om man representerar sagorna på ett så konkret sett som möjligt 

för de minsta barnen, eftersom de har begränsad begreppsvärld (Dejke, 2006:28 & Granberg, 1996:38). 

Vidare nämner Granberg det visuella berättandet som något som är rätt ovanligt att arbeta med inom 

förskolan. Arbetar man på detta sätt så gör man sagan synlig för barnen genom att man illustrerar den 

genom dockor, flarnobilder, diabilder, tredimensionella figurer eller dockteater. (Granberg, 1996: 38).  

Genom att arbeta med tredimensionella figurer så gör man sagan påtaglig, konkret och intressant för 

barnen. Man kan använda leksaker, mjukisdjur eller annan rekvisita som passar in på sagan, detta gör 

det lätt för barnen att följa med i handlingen och förstå budskapet bakom sagan. Det är just genom den 

tredimensionella sagoframställningen som barnen får ut mest och kan få skapa sig bilder av sagan i 

huvudet (Granberg, 1996:57). Det är dock viktigt att tänka på att ju lättare man gör det desto bättre för 

de små barnen. Har man mycket rekvisita när man berättar så kan barnens kreativitet och fantasi låsas 

eftersom det blir svårare att lägga på sin fantasi och skapa sig sin egen förståelse av sagan (Granberg, 

1996:71). Ytterligare ett sätt att bearbeta litteraturen på förskolan är att leka sagan. Då tar barnen in 

sagan i deras lek och den vuxne kan här vara med och följa upp det barnen gör genom att samtala och 

föra leken vidare (Granberg, 1996:38). Fast menar att barnen skapar berättelser när de leker eftersom de 

tilldelar varandra olika roller och leker sådant som de har varit med om eller som de har hört via en saga 

(Fast, 2001:66). 

 

2.3 Sagostundens pedagogiska syfte 
 

Ingrid Pramling med fler (1993) skriver i sin bok Lära av sagan att man ofta använder sagor inom 

förskolan i syfte att bearbeta olika saker som barnen har upplevt. Det kan vara känslan av glädje, att 

känna sig rädd eller att känna sig sorgsen. Man kopplar oftast inte ihop sagan med att barn kan lära sig 

något, utan snarare som något som bidrar till barnens fantasi, skapande eller som något att förströ tiden 

med (Pramling,m.fl. 1993:13).  
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Ann Granberg anser även hon att sagostunden många gånger saknar pedagogiskt värde, att den ofta ses 

som något man lägger in när man får lite tid över och inte vet vad man skall göra. Sagostunden kanske 

används som något man gör när man skall samla ihop barngruppen eller när man måste varva ner eller 

skall söva barnen (Granberg, 1996:37–38) Det är under dessa tillfällen som Dejke anser det vara extra 

bra att läsa sagor samt muntligt berätta för barnen (Dejke, 2006:18). Granberg menar dock att om man 

läser sagan i syfte att lugna barnen eller att till och med söva dem så bidrar det till att sagan blir en 

envägskommunikation där barnet inte är aktivt och kan delta i sagan. Det är därför viktigt att tilldela 

sagan en större betydelse där man är medveten om varför man läser eller arbetar med sagan? Vad vill 

man att barnen skall få ut av sagan? (Granberg, 1996: 37-38 

 

Enligt Granberg (1996:47) så finns det ett antal punkter som är viktiga och som sagostunder kan bidra 

med och dessa är; 

 

- UNDERHÅLLANDE. Sagostunden ska locka, engagera och roa barnen. Kunskaper och erfarenheter lär barnen in 

genom lek, de lär när de har roligt. 

- GRUPPSTÄRKANDE. Sagostunden ger barnen en gemensam, positiv upplevelse vilket stärker samhörigheten i 

barngruppen. 

- SPRÅKUTVECKLANDE. Sagoberättaren blir en språklig förebild både vad gäller uttal, meningsbyggnad, nya ord 

och begrepp. 

- JAGSTÄRKANDE. Sagostunden uppmuntrar barnen till att ta initiativ och till att berätta själva.  

- KONCENTRATIONSSTÄRKANDE. Sagostunden lockar barnen till att lyssna aktivt till berättarens ord och ta till 

sig «bildspråket».  

- KUNSKAPSFÖRMEDLARE. Sagostunden kan förmedla information om människor, djur, företeelser och 

sammanhang. 

- KULTURBÄRANDE. Sagostunden ger barnen en kulturell upplevelse som förmedlar moral och tradition. 

- INTRESSEVÄCKANDE. Sagostunden kan skapa intresse för litteratur och kultur hos barnen. 

- FANTASIEGGANDE. Sagostunden kan väcka barnens fantasi. De lockas att använda och vidareutveckla den. 

- EMPATIGRUNDANDE. Sagostunden ger barnen tillfälle att identifiera sig med och känna sympati för sagans 

figurer. Därmed kan de få begynnande förståelse för känslor och upplevelser (Granberg, 1996:47). Det 

framgår även i Helén Dejkes bok Berätta för barnen! (2006) samt i Carina Fasts bok Berätta 

inspiration och teknik (2001) att det är dessa punkter som är det mest centrala när det gäller vad 

barn kan få ut av sagostunden. 

 

Hellsing (1999) anser att barnlitteraturen har som socialt mål att uppfostra barnen. De främsta syftena är 

dessa fyra: Att barnen skall kunna behärska språket, orientera sig i sin omvärld, att socialt orientera sig 

där barnet kan skapa sig relationer gentemot andra människor och till sist aktivera barnens livskänsla. 
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Han nämner dock att barnboken inte bara skall uppfostra barnen utan också skänka dem upplevelser 

samt glädje (Hellsing, 1999:26–28). 

 

2.3.1 Barns inre utveckling 

 

Berättelser kan ha den effekten att de startar upp olika processer i barnens inre. Genom att känna igen 

sig i berättelsen så kan barnet bearbeta de känslor som dyker upp och de kan på så vis öppna upp sig 

samt samtala om sådana saker som de annars inte skulle prata om (Fast, 2001:35). Det är alltså lättare att 

samtala om något som går att likställa med en berättelse. Om en konflikt har uppstått i förskolan så kan 

ett direkt samtal om konflikten leda till att samtalet låser sig och barnet ser situationen som ett förhör där 

man inte kommer någon vart. Tar man å andra sidan hjälp av en berättelse så kan den hjälpa barnen att 

inse vad som hänt, vad de inblandade tänker samt hur de skall lösa detta problem (Fast, 2001:37). 

 

Vygotskij (1995:17–19) skriver att fantasin uppkommer genom den verklighet som människan lever i. 

Denna verklighet bygger i sin tur på människans erfarenheter. Det är alltså utifrån sina erfarenheter som 

människan kan få fantasi. Det betyder i sig att ju fler erfarenheter en människa har desto mer material 

har man att bygga sin fantasi på.  Vygotskij skriver vidare att vuxna har rikare fantasi än vad barnen har 

eftersom de vuxna har fler erfarenheter. Ur en pedagogisk synvinkel innebär detta att man måste vidga 

barns erfarenheter (Vygotskij, 1995:19–20). Bettelheim anser även han att det är viktigt att ge barnen 

många erfarenheter, han trycker dock på att man skall hjälpa barnen att förstå sig själva och deras 

mening med livet genom att ge dem många erfarenheter (Bettelheim, 1989:9–10).  Vygotskij menar 

dock att erfarenheterna bidrar till att barnen har mer material att bygga sin fantasi på. Ju mer barn har 

upplevt, sett och hört alltså ju mer de vet, desto rikare fantasi får de (Vygotskij, 1995:19–20). Dejke 

nämner att sagor utvecklar barnens fantasier och föreställningsvärld. Barn upptäcker och vidgar världen 

med alla sina sinnen. Tidigare erfarenheter byggs på med nya erfarenheter och med hjälp av sagan kan 

barnen bearbeta dessa (Dejke, 2006:15).  

 

Fast (2001) citerar Hjalmar Bergman, som säger att: 

”Sagor speglar människans psykologiska vardag och tar upp problem på alla plan, ont-gott, liv-död, rädsla, triumf, 

avundsjuka, hämnd, mod, seger. Häxor, troll, jättar och drakar gestaltar det onda och hotfulla. Sagan har ett bildspråk som 

barn förstår. När den till synes svaga personen i sagan besegrar några av dessa faror kan det vara en hjälp för ett barn som 

brottas med något liknande i sin vardag ”, (Bergman i Fast, 2001:34).  

 

Fast och Granberg påpekar båda att småbarn älskar att höra samma saga om och om igen, för dem är det 

en trygghet samt ett igenkännande med upprepning (Fast, 2001:14 se även Granberg, 1996:59). Fast 
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menar att barnen kan känna igen sig i berättelsen och att de på så sätt kan förstå sitt eget liv (Fast, 

2001:19). Dejke talar om att sagorna även kan bidra till att barnen får ta del av andra människors 

kulturer och deras levnadsvillkor genom sagor. Sagorna förmedlar kultur, etik och moral. Barnen kan 

alltså få en förståelse för vad som är rätt, fel, bra, dåligt och de får ta olika ställningstaganden. 

Ytterligare en aspekt som sagorna uppfyller är att de bidrar till barnens förståelse för händelser som 

utspelar sig i boken och sagan bidrar även till barns lyssningsförmåga. (Dejke, 2006: 9-10). Barn kan 

också med hjälp av sagan bearbeta sina egna upplevelser och utveckla sin empati och medkänsla för 

andra människor. Sagan främjar den intellektuella utvecklingen hos barn men också 

föreställningsförmågan och fantasin (Granberg, 1996: 41). 

 

 

2.3.2 Språkutveckling 

 

Granberg (1996:29) skriver att man kan dela upp språkutvecklingen i dessa delar:  

- ljudmässig utveckling 

- meningsbyggnadsutveckling 

- språkförståelseutveckling 

- utveckling av ordförråd och begrepp, samt  

- utveckling av förmågan att använda språket. 

 Alla dessa delar kan alltså utvecklas med hjälp av sagor och berättande. När jag presenterar teori som 

behandlar barns språkutveckling så innefattar det alla dessa aspekter som Granberg tar upp, alltså ingen 

specifik del av språkutvecklingen om jag inte nämner det vill säga. 

 

Granberg anser även hon att barns språkutveckling hör ihop med barnets kognitiva, personliga 

utveckling och att man måste stimulera barnet om någon utveckling skall ske överhuvudtaget. Granberg 

påpekar att vi vuxna måste kommunicera, samtala, läsa och berätta för barnet för att det stimulerar deras 

ordförråd, grammatik, meningsbyggnad och uttrycksförmåga, vilket även Carina Fast håller med om 

(Granberg, 1996:32, se även Fast, 2001:5). Helén Dejke (2006) skriver även hon att man med hjälp av 

sagan kan bygga upp barnens språk. En saga kan bestå av ord och begrepp som barnen inte får höra i 

deras vardag men som genom sagan får betydelse för dem. Vidare nämner hon att genom att läsa sagor 

eller berätta så får barnen en förståelse för språkets betydelse för kommunikationen (Dejke, 2006: 9-10). 

 

Granberg refererar till pedagogiskt program för förskolan som menar att man med hjälp av språket kan 

kommunicera, man kan utvecklas tankemässigt, skapa sig en begreppsbildning och bilda sig en identitet 

(Granberg, 1996:28). Hon citerar vidare ur Pedagogiskt program för förskolan där det står att:  
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”Förskoleåldern är den viktigaste perioden för utvecklingen av språket. Personalen ska stimulera barnen att uttrycka sig i ord 

och samtala med dem i leken och vardagliga sysslor. Barnen ska ges rika tillfällen att använda och utveckla det talade språket 

i samtal genom att beskriva och berätta och lyssna på andra. Rim och ramsor, nonsensvers, poesi, sång- och danslekar, 

rollekar och drama är viktiga för språkutvecklingen under hela förskoletiden. Barnens egna fantasier och berättelser ska 

stimuleras i förskolan”, (Pedagogiskt program för förskolan i Granberg, 1996:29). 

 

Under sagostunden stimuleras språket eftersom barnen umgås med andra och kan få chansen att sätta 

ord på det de hör, ser och känner. Granberg skriver vidare att språket är en kommunikation som 

innefattar både en sändare och en mottagare. Pedagogen kan vara sändaren och barnet kan vara 

mottagaren. Hon säger att det är bra om man som vuxen är språkligt medveten, att man är medveten om 

hur barn uppfattar det man säger, man måste tänka på vad man säger och hur man säger det. Det är 

viktigt eftersom barn gör som vi vuxna gör och härmar gärna oss när vi talar (Granberg, 1996:34). 

Ytterligare något av stor vikt enligt Granberg är att man som vuxen samtalar med barnet, inte till denna. 

Det är viktigt att göra språket till något positivt och då handlar det om att inte bara samtala med barnen 

om man vill ge dem något direkt direktiv utan att samtala mycket och ofta med barnet . Gör man detta 

på ett ömsesidigt, respektfullt sätt så kommer barnet ha den bästa förutsättningen att utvecklas språkligt 

(Granberg, 1996: 34-35). Carina Fast menar att barnen får utveckla deras kritiska förmåga genom att 

samtala om det de hört. Den utvecklas eftersom barnen får dela med sig av sina åsikter, om det är något 

de gillar eller inte? Detta leder till att de lär sig att ta ställning till berättelsen samt motivera sina 

antaganden (Fast, 2001: 29). Ytterligare några aspekter som stimulerar barns språkutveckling är när den 

vuxne leker tillsammans med barnet, rimmar, sjunger, läser högt och berättar för barnet (Granberg, 

1996:34–35). 

 

Granberg påpekar att barn som får lyssna mycket på sagor och vara delaktiga i det samspel som sker 

under sagostunden utvecklar sina fantasier, sina koncentrationsförmågor och sina självförtroenden. Barn 

kan med hjälp av litteraturen finna kunskap, stimulans, avkoppling, förståelse med mera. När de 

bekantar sig med litteraturen så väcks också intresset för läsning och böcker (Granberg, 1996:44). 
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3. Teoretisk ram 
 

Jag har valt att utgå från den hermeneutiska vetenskapstraditionen när jag utfört min undersökning. 

Nedan följer en kort redovisning av vad denna innebär: 

Inom den hermeneutiska forskningsprocessen använder man sig av tolkandet och förståelsen som metod 

för sin undersökning. Man kan säga att hermeneutiken har för avsikt att svara på frågan; vad är det som 

framträder framför mig och vad har det för betydelse? Det är dock viktigt att påpeka att man inte 

försöker finna en absolut sanning då det inte finns någon inom hermeneutiken. Som vetenskapsteoretiskt 

synsätt handlar hermeneutiken dels om metoder för förståelse och tolkning, dels om beskrivning av 

själva förståelsen och dess villkor. Föremål för tolkningen är meningsfulla fenomen, det vill säga 

fenomen som är skapade av människor, exempelvis texter, handlingar och yttranden. I Thomassen bok 

Vetenskap, kunskap och praxis nämner hon att alla människor har fördomar eller förståelse som de utgår 

ifrån när de möter olika fenomen. Detta betyder att man bär på vissa kunskaper som man sedan tolkar 

sin omgivning med. De fördomar som man har, kan man aldrig bortse ifrån. Man måste snarare ha dem i 

bakgrunden för att skapa sig en ny förståelse för olika fenomen. Forskaren ingår på detta sätt i ett 

samspel med det hon undersöker (Thomassen, 2007:95 & 194).  

4. Tidigare forskning 
 

Det förekommer ett flertal uppsatser samt litteratur som berör sagor och muntliga berättartradition. Jag 

kommer nedan att ta upp några: 

 

Lillemor Svensson och Anna Nimmersjö ifrån Växjö universitet har skrivit en uppsats som heter; Att 

finna glädjen i sagoläsning och berättandet: En undersökning av hur pedagoger i förskola/förskoleklass 

inspirerar barn till att upptäcka glädjen kring berättandet och sagoläsningen (2007). Deras 

undersökning utgick ifrån kvalitativa intervjuer, enkäter och observationer av lärare i förskolan och i 

förskoleklass. Syftet med deras undersökning var att skapa sig en bild om hur förskolelärarna i 

förskoleklassen samt inom förskolan uppmuntrar barnen till att utforska glädjen med det muntliga 

berättandet men också sagoläsningen. De kom fram till att de undersökta förskolorna använde sig av 

sagor eftersom att de ansåg att dessa var ett naturligt inslag i förskolans vardagliga rutiner. Vidare fick 

de reda på att inställningen som förskolelärarna hade till barnlitteraturen både var en mysfaktor men 

också ett lärande. Det vanligaste sättet att framställa sagan på var  att använda böckerna som hjälpmedel. 

Det fanns dock andra sätt att arbeta med sagan och dessa var drama, flarno, kassettband, CD-skiva men 

också sagopåse. Ytterligare något som de kom fram till var att ingen av förskolorna eller 
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förskoleklasserna använde ett specifikt rum att ha sagostund i. De fick även reda på att alla de 

undersökta förskolorna samt förskoleklasserna hade böcker på barnens nivå som de själva kunde bläddra 

i när de kände för det (Svensson & Nimmersjö, 2007). 

 

Rebecka Hector och Henny Lundmark från Umeås universitet har skrivit en studentuppsats som heter 

Pedagogiska vinster med muntligt berättande: En jämförelse mellan muntligt berättande och högläsning 

i år 2 (2007). De utförde en komparativ studie som innefattade både en litteraturstudie och en 

fältundersökning. De utförde fältundersökningen i två olika klasser i årskurs 2. Fältundersökningen 

baserades bland annat på att barnen fick lyssna på två sagor genom både högläsning och muntligt 

berättande. Men de använde sig även av intervjuer och enkäter. Deras syfte med undersökningen var att 

titta på de skillnader som enligt litteraturen fanns mellan att högläsa samt muntligt berätta. De ville 

också lyfta fram de pedagogiska fördelarna med de olika sätten. Ytterligare ett syfte var att titta på om 

eleverna kunde hitta några skillnader mellan högläsning samt det muntliga berättandet. Resultatet från 

de två undersökningarna visar att barnen som fick höra på de två sagorna genom det muntliga 

berättandet kom ihåg innehållet av sagorna bättre än när de fick de lästa för sig genom traditionell 

högläsning. Vidare kom de fram till att man borde använda sig både av högläsning samt muntligt 

berättande i skolan, då de båda har många pedagogiska vinster och går hand i hand med varandra 

(Hector & Lundmark, 2007). 

 

Lena Kåreland och Agneta Lindh- Munter har redovisat sin undersökning i en bok som heter Modig och 

stark- eller ligga lågt (2005). Deras undersökning heter Förskolan som litterär miljö. Studien baserades 

både på enkäter som pedagogerna fick svara på, en litteraturdagbok som de fick fylla i, men även 

intervjuer. Det viktigaste syftet med undersökningen var att ta reda på, vad det fanns för litteratur på 

förskolorna? Hur ofta använde man sig av olika moment som inkluderar barnlitteraturen och hur gick 

detta till? Och till sist vad pedagogerna hade för synsätt på den litterära miljön? Det som de kom fram 

till under sin studie var att bokutbudet var relativt omfattande. Där det fanns mest böcker var man uppe i 

160 stycken och där det fanns färst var det 40 stycken. Den vanligaste typen av bok var bilderboken men 

det framgick även att man använde faktaböcker, rim och ramsor. De visade sig också att man bland 

annat framställde sagor på andra sätt, som till exempel med hjälp av handdockor, tredimensionella 

sagor, flarnosagor och sagopåsar. I undersökningen kom man även fram till att det så gott som dagligen 

arbetades på något sätt med planerade litteraturmoment och oftast skedde dessa innan lunch eller efter 

vilan. Pedagogerna hade ett stort engagemang för böcker och vill med hjälp av dessa få barnen 

intresserade av läsandet och la därför ner mycket tid på sagostunder. Det framgick också att 
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pedagogerna ofta såg på sitt arbete utifrån ett nyttoperspektiv som man ansåg skulle förenas med ett 

lust- och nöjesperspektiv (Kåreland & Lindh- Munter, 2005). 

 

 I dagens medieinfluerade samhälle, där sagoberättande kanske kommit i skymundan för tv och 

datorspel, finns det risk för att fördelarna med sagor går förlorade. Barns stimulans via sagor såsom 

fantasi, identitetsskapande, traumabearbetning och språkutveckling kan vara beroende av en 

förskolelärares tillämpning av sagor och muntligt berättande. Medias roll kommer troligen att få en allt 

mer central plats i barnens hemmiljö och därför är det intressant att studera pedagogernas uppfattning 

om sina roller som sagoberättare. Finns det ett pedagogiskt syfte bakom valet av sagor, utöver 

mysstunden? Denna vinkling tycks till en viss del saknas inom andra studier. 

5. Metod 
 

Då min undersökning utgår från förskolepedagogers uppfattningar kring arbetet med sagor och det 

muntliga berättandet av dessa, inbegriper detta den samhällsvetenskapliga traditionen. Några discipliner 

som ingår under denna tradition är, psykologin, statsvetenskap, sociologi och pedagogik. Det 

gemensamma mellan dessa discipliner är att de behandlar samhället och de människor som lever där 

(Larsen, 2009: 17 & 18).  

 

Det finns två huvudtyper av metoder som är vanliga på forskningsfältet och dessa är kvantitativa 

metoder och kvalitativa metoder (Larsen, 2009:21).  Jag kommer nedan att beskriva den metod som jag 

använt mig utav. 

 

Kvalitativ studie 

 

Jag har i min studie begränsat mig till att göra kvalitativa intervjuer, då min avsikt var att ta reda på 

pedagogers tankar och uppfattningar om mitt undersökningsämne. Enligt Kvale och Brinkman så 

försöker man inom den kvalitativa forskningsintervjun förstå världen utifrån subjektets perspektiv. Man 

försöker alltså producera kunskap om något (Kvale & Brinkman, 2009:17–18). Larsen skriver i sin tur 

att den kvalitativa metoden kännetecknas av att man försöker skapa sig en helhetsförståelse av det man 

undersöker (Larsen, 2009:23).  Att få en helhetsförståelse genom subjektets perspektiv har varit min 

avsikt med undersökningen och det blev därför självklart att välja kvalitativa intervjuer. Det skall dock 

påpekas att det inom den kvalitativa metoden också kan ingå observationer. Jag har dock gjort ett val att 

inte använda mig av observationer. Hade tonvikten i mitt arbete varit att se hur pedagogerna genomför 
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arbetet med sagor och berättande, så hade jag behövt observera dem, men eftersom jag tror att 

pedagogers arbete med sagor samt muntligt berättande utgår från deras motivation, intresse, erfarenheter 

samt vilja, så anser jag att det är just deras uppfattningar och tankar kring arbetet som är det primära och 

är därför det jag bygger min undersökning på.  

 

För och nackdelar med kvalitativa metoder 

 

Fördelarna med de kvalitativa metoderna är att man träffas ansikte mot ansikte med den man intervjuar, 

det vill säga informanten. Ytterligare en fördel är att det inte blir lika stort bortfall som det kan bli under 

kvantitativa undersökningar, då man kanske skickar ut enkäter och får in ett fåtal svar. En till fördel med 

den kvalitativa intervjun är att man vid intervjutillfället kan följa upp det som sägs och ställa följdfrågor 

till informanterna. Detta bidrar till att eventuella missförstånd kan redas ut. Detta innebär enligt Larsen 

att undersökningen får en god validitet, ett stort informationsomfång (Larsen, 2009:26–27). 

 

Nackdelarna är att man inte kan generalisera sitt resultat i kvalitativa undersökningar. Dessutom är det 

svårare och mer tidskrävande att hantera det empiriska materialet än under kvantitativa studier. En till 

nackdel är att informanten kan svara det som den tror att forskaren vill höra och kanske inte det 

sanningsenliga. Det betyder i sig att forskaren kan råka påverka informantens svar (Larsen, 2009:27). 

 

5.1 Urval 
 

Jag har intervjuat tre stycken pedagoger på tre olika förskolor. Två pedagoger som arbetade på 

småbarnsavdelning (1-3 år) samt en pedagog som arbetade på en storbarnsavdelning (3-6 år). Jag har 

valt att döpa om pedagogerna till Britt, Vera och Stina. 

De olika pedagogerna som jag intervjuade arbetar i en liten kommun utanför Stockholm. När jag valde 

ut vilka förskolor jag skulle använda mig av, gick jag in på kommunens hemsida där jag läste om de 

olika förskolorna. Jag valde sen de tre förskolorna som verkade mest intressanta utifrån det jag valt att 

skriva om. Det stod till exempel att en av förskolorna arbetar med sagor och att man bland annat vill 

utveckla barnens språk med hjälp av dessa. Det nämndes också att en annan av förskolorna går till 

biblioteket regelbundet samt att den tredje förskolan arbetar med estetiska ämnen. Jag har alltså till en 

viss del gjort det val som Larsen kallar för godtyckligt urval. Godtyckligt urval är att man som forskare 

gör en form av strategiskt val, där man medvetet väljer vilka informanter som kan anses passa för ens 

studier (Larsen, 2009:78). I min undersökning valdes förskolor utifrån ett godtyckligt urval, medan 

pedagogerna på förskolorna fick bestämma vem som skulle vilja delta. Deras egna val att delta i min 
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undersökning utgår då snarare från det Larsen benämner ett urval enligt självselektion, vilket innebär att 

informanterna själva bestämmer vem de vill ska delta (Larsen, 2009:77). 

 

 

5.2 Genomförande 
 

Mina intervjuer som jag utförde är vad Larsen kallar för ostrukturerade intervjuer. När man intervjuar på 

detta sätt så utgår man ofta ifrån en intervjuguide som innehåller stödord eller frågor som man kan ha 

som hjälp under intervjun. Det handlar om att man som intervjuare hittar en balansgång mellan att inte 

styra intervjun för mycket och låta informanten tala fritt om ämnet, och att också uppnå de mål i 

frågeställningen som blir avgörande för intervjuns senare användning. Intervjuguidens syfte är också att 

vara nära kopplad till den frågeställning som man bygger sin undersökning på (Larsen, 2009:84). 

 

Förutom att intervjua pedagoger så har jag tittat en del på vad teori och tidigare forskning har sagt om 

mitt undersökningsämne och kopplat de till pedagogernas uppfattningar.  

 

Jag tog kontakt med de tre förskolorna där jag förklarade vad min studie skulle handla om och frågade 

om det fanns någon som var intresserad av att delta i en intervju. Jag valde också att via telefonen 

berätta om de forskningsetiska principer som jag måste följa. När jag hade fått svar om huruvida någon 

ville ställa upp på en intervju eller inte, så bokade vi in tid och plats. Platsen där intervjun skulle utföras 

fick var och en av pedagogerna bestämma. Innan intervjun fick också Pedagogerna informationsbrevet 

med de forskningsetiska principerna (se bilaga). Intervjuerna tog ca 30-45 minuter och spelades in med 

en diktafon. 

 

5.3 Etiska forskningsprinciper 
 

Det finns fyra stycken principer som en forskare måste följa och dessa är: 

 

 Informationskravet: Beskriver att man skall informera de berörda personerna i sin undersökning. 

Det som skall framgå är att deltagandet är frivilligt, att man får avbryta sin medverkan när som 

helst. I förhandsinformationen skall syftet med studien klargöras och hur den insamlade data 

kommer att användas. 

 Samtyckeskravet: Här berörs deltagarnas rätt att bestämma över sin egen medverkan. Har man 

deltagare som är under femton år, och om undersökningen kan vara av en etiskt känslig karaktär, 

måste man ha samtycke från föräldrar/vårdnadshavare.  



18 

 

 Konfidentialitetskravet: Man måste tydligt klargöra att personerna som medverkar utlovas 

anonymitet och att deras uppgifter behandlas konfidentiellt. De medverkande skall vara 

införstådda att det inte kommer att framgå någon information i undersökningen som kan avslöja 

deras identiteter, om de inte vill det. Här kan det även framgå var resultatet kommer att 

publiceras.  

 Nyttjandekravet: De data som forskaren har samlat in får enbart användas för forskningsändamål 

(Stukát, 2005:131- 132). 

 

Här kommer en presentation av vad hög reliabilitet och validitet är, samt vilken betydelse de kan ha haft 

i min undersökning. 

 

 Hög reliabilitet: Innebär att man har en noggrann tillförlitlighet i sin undersökning. Har man inte det så 

kan det bero på olika faktorer som till exempel att jag som forskare har feltolkat mitt resultat, att det har 

funnits yttre störningar under undersökningen. Andra faktorer som kan påverka den höga reliabiliteten 

kan också vara att du som forskare gör felskrivningar när du behandlar dina svar (Stukát, 2007: 126).  

Hög validitet: Är enligt Larsen att man samlar in den informationen som är relevant för ens 

frågeställning. Vidare innebär den höga validiteten att man låter de medverkande i studien ta upp sådant 

som de själva anser vara viktigt och detta bidrar till att man som forskare kan se flera olika 

förklaringssätt till det undersökta ämnet. Kan man gå in och ändra sina frågeställningar efter 

undersökningen så bidrar det till hög validitet (Larsen, 2009:80–81).  

 

 Jag anser att reliabiliteten i min undersökning till en viss del är låg. Kvale och Brinkman skriver att 

intervjuandet är ett hantverk. De menar att man lär sig konsten att intervjua genom att öva (Kvale & 

Brinkman, 2009: 33). Jag har aldrig gjort intervjuer förut och kan därför ha påverkat situationen under 

mina intervjuer. Det är möjligt att mina frågor ibland kan ha varit ledande eftersom jag ville se om jag 

förstått min informant rätt. När jag arbetat med mitt insamlade material så anser jag dock att det har 

utförts noggrant. Angående validiteten i min undersökning så anser jag att jag har samlat in rätt material 

till att besvara min frågeställning med. Jag har också låtit informanterna tala relativt fritt då de fått 

tillägga saker som de ansåg vara viktigt för mitt undersökningsämne. 
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5.4 Centrala begrepp 

 

Här kommer jag att kortfattat beskriva vilka olika sätt att framställa sagan på som min studie berör. 

Dessa begrepp är centrala för min undersökning och återkommer i mitt arbete. Högläsning, Muntligt 

berättande, visuellt berättande. 

 

 Högläsning: Är enligt Granberg när man läser högt ur en bok både med inlevelse samt 

engagemang (Granberg, 1996: 38). Det är detta jag avser med begreppet i min studie. 

 Muntligt berättande: Ulf Ärnström skriver i sin bok Varför? En bok om berättelser i 

undervisningen (2008) att det muntliga berättandet är vårt mest personliga och 

kommunikationsrika språk eftersom vi också använder kroppen och inte enbart talet. Något 

kännetecknande för det muntliga berättandet är att tonfall, gester och ord befinner sig i en 

harmoni med de inre bilderna som berättaren skall förmedla (Ärnström, 2008:16). Granberg 

anser även hon att det muntliga berättandet handlar om att måla upp bilder i lyssnarnas huvuden. 

Hon menar vidare att man kan få lyssnaren att ta ett steg ifrån sin verklighet in i fantasins värld 

(Granberg, 1996:49). Fast skriver också att det muntliga berättandet handlar om att vara 

utelämnad till sin egen kropp, ögonkontakt och till sin röst (Fast, 2001:17). När jag använder mig 

av begreppet muntligt berättande i min studie så utgår jag från dessa aspekter. 

 Visuellt berättande: Är enligt Granberg olika sätt att konkret framställa sagan på. Det kan 

vara via diabilder, flarnobilder, dockteater, sagopåsar, drama, egna illustrationer, 

tredimensionella figurer (Granberg, 1996:38). 

 

6. Resultat och analys  
 

För att underlätta presentationen av resultatet har jag valt att följa rubrikindelningen av teoridelen. Detta 

för att enkelt kunna bläddra mellan teori och resultatdel. 

 

Jag har döpt om pedagogerna till Britt (55 år), Vera (45 år) och Stina (64 år). De arbetar alla med barn i 

olika åldrar. Britt arbetar med barn mellan 3-6 år, det vill säga på en storbarnsavdelning och Vera och 

Stina arbetar med barn från 1-3 år, alltså på småbarnsavdelningar. Britt är utbildad förskolelärare och 

specialpedagog och har arbetat inom förskoleverksamheten i nitton år. Vera är utbildad undersköterska 

och har arbetat inom förskoleverksamheten i nästan tolv år. Stina är utbildad förskolelärare och har 

arbetat inom förskoleverksamheten i trettiofem år. 
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6.1 Resultat: Hur ser den litterära miljön ut på förskolan och vilka böcker väljer 
pedagogerna att arbeta med? 
 

6.1.1 Britt som arbetar med de äldre förskolebarnen: 

 

Britt säger att hon läser mycket böcker för barnen på avdelningen, det blir vid flera tillfällen under 

dagen. Det kan vara när barnen kommer till förskolan eller på eftermiddagen när de skall gå hem. 

Eftersom de har kämpat för att få in böckerna som en del av verksamheten och att barnen skall få välja 

böcker fritt så känner barnen att det är lustfyllt att lyssna på sagor. Britt berättar för mig att de i början 

hade svårt att sitta ifred och läsa med barnen då de hade för få rum. Hon påpekar dock att barnen inte 

vill sitta i ett enskilt rum, i lugn och ro för att lyssna på sagor. Barnen ville sitta och ta till sig sagorna i 

andra sammanhang som till exempel när de håller på med pärlor, ritar eller bygger bilbana. Detta tycker 

Britt är det mest optimala eftersom alla barn lyssnar på olika sätt, det är inte alla barn som vill sitta och 

titta på en när man läser utan vissa barn är med i sagan fast de håller på med något annat samtidigt. Det 

gäller dock att det inte blir för hög ljudnivå när man gör på detta sätt. Hon trodde först att det var viktigt 

att ha ett speciellt rum där man läste för barnen men det handlade snarare om gemenskapen och kemin 

mellan den som läser och barnen  

 

Britt som har arbetat länge inom förskoleverksamheten menar på att sagornas roller har ändrats fram och 

tillbaka under åren. På 70-talet säger hon att sagorna förmedlade information, det var böcker som Pelles 

pappa är död och Totte sitter på pottan . Britt menar att man under den tiden ville förmedla samt lära 

barn något, ett budskap. Efter detta kom fantasy och fiction, hon nämner till exempel Harry Potter. Det 

var då mycket magi, demoner, drakar och dinosaurier, medans det nu har återgått lite till 70-talet. Hon 

tror att dagens sagor återigen handlar om riddare, prinsessor och att förmedlar moral, fast idag är 

sagorna lite omvända där flickor är de modiga och pojkarna kan klä sig i klänning. 

 

 Britt säger att valet av den bok hon läser beror på barnens olika nivåer, det är därför utbudet av böcker 

är väldigt blandat. Hon nämner att man skall tänka, vilka barn kan den här boken passa? Sen gör man 

den intressant för dem. Britt påpekar att eftersom de har barn mellan 3-6 år så är det svårt att hitta en 

bok som man kan läsa för alla samtidigt. De yngre barnen vill till exempel ha en bok där det händer 

saker hela tiden medans de äldre barnen vill ha en bok som är ganska lång och komplicerad. Med de 

äldre barnen använder hon bland annat en bok som kommunen har köpt till förskolorna, boken handlar 

om känslor. Hon anser att dagens barn kan ha svårt att läsa av varandras känslouttryck och arbetar då 
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med sådana böcker som behandlar att vara arg, ledsen med mera. Några böcker som är populära på 

förskolan är sådana som barnen känner igen hemifrån. Barnen gillar även prinsessböcker som till 

exempel boken om Lilla Rakel. Vidare nämner Britt några författare som verkar vara centrala på 

avdelningen, Pija Lindenbaum, Astrid Lindgren samt Pernilla Stalfelt.  

 

Böckerna kan utgå från teman som barnen för tillfället finner intressanta och vill veta mer om. Det kan 

vara upplysningsböcker som till exempel handlar om döden eller om hur det är att få ett syskon. Hon 

menar att böckernas teman också kan utgå från årstiderna. Valet av böcker kan då till en viss del styras 

av pedagogerna, man väljer kanske inte böcker som handlar om julen när det är vår ute. På våren kan de 

handla om djur, blommor och naturen istället. Hon påpekar ändå att barnen får välja mycket böcker 

själva, att de har stora valmöjligheter. Britt anser att det är intressant att se vilka böcker barnen väljer, 

ibland kan det vara böcker som har vackra, konstnärliga framsidor. Sen när barnen öppnar boken kan 

den vara tråkig och då går barnen bara runt med den istället för att vilja läsa den. Britt påpekar att 

barnen inte tittar i de böcker som ser tråkiga ut på framsidan. Hon ger som exempel Beskows böcker 

som de nästan aldrig lånar, inte om barnen väljer. Trots att de har en trist utsida så tycker barnen att det 

är spännande när hon läser dem. Ibland menar hon att det kan vara tvärtom, att boken ser läskig ut men 

när de skall läsa den så intresserar sig inte barnen för den.  

 

Britt läser inte speciellt mycket kapitelböcker då det finns många barn som är lediga och kan på så sätt 

missa fortsättningen av boken . Hon nämner dock att det finns kapitelböcker som har avslutande kapitel, 

där man inte behöver lyssna på hela boken för att hänga med i handlingen. Sen menar hon också att det 

kan finnas böcker med kapitel som man inte behöver läsa i en viss ordning och dessa är naturligtvis 

lättare att läsa på förskolan. Britt anser att man måste arbeta med böcker så att barnen får använda sin 

fantasi. Hon menar även att man skall arbeta med böcker utifrån hur den vardagliga verksamheten ser ut. 

Det hon menar är att man kan anpassa böcker utifrån det man behöver arbeta med på avdelningen. Hon 

tycker att det är viktigt att förmedla normer och värderingar genom böckerna. 

 

Britt nämner att barnen har tillgång till böcker på deras nivåer men att de också har en hylla med andra 

böcker som man kan ta fram vid speciella tillfällen. Det gör inget om de böckerna som barnen kan nå 

själva blir slitna men att de skall vara medvetna om att man måste vara rädd om böcker. Något som Britt 

tycker är viktigt är att ha rullians på böckerna, hon menar att det inte alltid skall finnas ett visst antal 

böcker av en viss författare som till exempel Astrid Lindgren. Vidare menar hon att det är viktigt att 

organisera böckerna snyggt så att de blir lockande för barnen, att de åskådliggörs.  
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Britt berättar att de lånar böcker på biblioteket regelbundet, de brukar gå dit minst en gång i månaden. 

När jag frågar Britt om de varit och lyssnat på när någon muntligt berättat? så säger hon att 

bibliotekarien och hennes kollegor brukar spela upp en pjäs kring böcker en gång per år. Sist var det 

mamma mu som spelades upp. När de går till biblioteket så brukar Britt låta barnen välja böcker själva. 

Något som hon anser vara viktigt är att barnen inte bara lånar böcker utan att de får titta i böckerna och 

tänka efter vad det är de lånar, varför de vill låna denna bok? Samtidigt menar hon att det är bra om man 

diskuterar med barnen huruvida boken är lång eller inte, om det är en bok för mindre barn eller större 

barn, om boken passar barnen. 

 

6.1.2 Vera som arbetar med de yngre förskolebarnen 

 

Vera säger att hon älskar sagor av alla slag och att de på avdelningen alltid läser sagor och använder 

dem på samlingarna. De läser sagor flera gånger per dag, på samlingarna, innan lunch samt efter vilan. 

Hon säger att man tar de barnen som vill höra sagan så antalet barn under lässtunden ser olika ut. 

När Vera läser för barnen så sitter de oftast i soffan eller på en rund mjuk madrass som kallas för pölen. 

Ibland kan de också sitta runt samlingsmattan där flarnotavlan är. 

 

De byter böcker mellan avdelningarna och det finns en hylla med böcker där barnen får fråga om de kan 

få läsa en bok. Det finns också böcker på barnens nivå som de får plocka fritt med.  Barnen på Veras 

avdelning har egna böcker som deras föräldrar har gjort själva, böckerna handlar om familjen och 

innehåller en del bilder och små kommentarer till dessa. Vera nämner vidare att hon brukar använda sig 

mycket av dessa böcker och då berättar hon dem som en påhittad saga. De böcker som hon använder på 

avdelningen är dels bilderböcker eftersom barnen är så små, men även pekböcker. Hon har tidigare 

erfarenheter från att arbeta med äldre barn och då menar hon att det var mer kapitelböcker som man 

läste eftersom barnen skulle kunna lyssna samt skapa sig inre bilder i huvudet. För de barn som hon nu 

arbetar med visar hon bilderna i böckerna och använder sig mycket av bilder i överhuvudtaget, det kan 

vara sådana som visar ansiktsuttryck alltså känslor. Vera nämner att de har blandat med böcker på 

avdelningen, det kan vara klassiska böcker som är skriva av till exempel Elsa Beskow, Astrid Lindgren 

och Gunilla Bergström. Några av barnens favorit böcker är Alfons Åberg, Gittan och gråvargarna men 

också sagor på rim för att de är lätta att komma håg. Vera nämner att dinosaurieböcker är något som 

intresserar många barn. Men valet av böcker ser lite olika vissa perioder är det en typ av bok en annan 

period är det något annat som intresserar barnen. Hon tror dock att barnen gillar det som är 

igenkännande för dem, att barnen känner igen boken från förut. När jag frågar Vera om hon tror att det 

är några skillnader på en storbarnsavdelnings val av böcker jämfört med en småbarnsavdelnings? svarar 
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hon att det nog är samma. Hon tror att barnen uppskattar de böcker som de känner igen sen förut och 

som de har upplevt som lustfyllda men även att dessa böcker ger en känsla av trygghet. 

 

När jag frågade Vera om de brukade gå till biblioteket med barnen så svarade hon att de inte brukade 

det. Anledningen till detta är att de har långt till kommunens bibliotek och att barnen är så små för att gå 

den långa vägen. Det handlar alltså inte om att pedagogerna inte vill gå till biblioteket utan snarare på 

avståndet dit. De äldre barnen på den andra avdelningen går ett par gånger per termin. Däremot har Vera 

och hennes avdelning ett annat samarbete med biblioteket där de fått böcker som till exempel Gittan och 

gråvargarna. 

 

6.1.3 Stina som arbetar med de yngre förskolebarnen 

 

Stina nämner att det oftast är vid samlingar som de läser sagor men det kan också vara under andra 

tillfällen på dagen. Hon påpekar att en del barn på avdelningen är väldigt små vilket bidrar till att de 

låter och vill leka när man skall läsa för dem. Det är då bäst att gå in och sätta sig i det lilla biblioteket 

som de har på förskolan för att få lugn och ro. När Stina läser eller berättar för barnen på avdelningen så 

kan det vara lite var som helst. Hon säger att det oftast är barnen som kommer med en bok och vill ha 

den läst för sig. Ibland tar pedagogen initiativet och då sätter man sig kanske i samlingsrummet i soffan 

och läser. Samtidigt kan pedagogen vid sådana tillfällen ta ner en finbok från hyllan för att läsa.  

 

Valet av böcker beror på vilken barngrupp man har. Hon menar vidare att hon för tillfället inte har några 

barn som skulle kunna sitta och lyssna på en kapitelbok men att det naturligtvis finns sådana barn också. 

Att lyssna på en kapitel bok handlar ju om att kunna sitta en längre stund och lyssna samt att skapa sig 

bilder i huvudet. De har böcker i det lilla biblioteket som innehåller fabler men de använder inte dessa i 

så stor utsträckning. Anledningen till detta är att de böckerna oftast innehåller en del konstiga ord samt 

konstiga händelser som man måste förklara för barnen. Ibland menar Stina att man precis har börjat läsa 

en bok och då går barnet därifrån för att det finns något annat som lockar. Antalet barn under 

lässtunderna/berättarstunderna ser olika ut eftersom barnen kommer och går lite som de vill, hon 

påpekar dock att det inte kan vara för många barn samtidigt. En del pedagoger lyckas fascinera nästan 

en hel barngrupp och då kan det ju fungera att läsa för en större grupp. Stina menar dock att det kan se 

olika ut beroende på situationer, hon syftar då på att i en småbarnsgrupp kan det vara väldigt upp och 

ner från dag till dag. Detta medför i sig att ena dagen går det jätte bra att läsa för barnen medans det en 

annan dag inte funkar alls. 
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 Böckerna som de har på avdelningen finns tillgängliga på barnens nivå så de kan ta dem när det passar. 

De har även så kallade finböcker som finns på en hylla där barnen inte når dem. Dessa böcker kan 

pedagogerna ta fram när barnen vill att de skall läsa dem. Det är viktigt att ha några sådana böcker och 

sen så lär sig de äldre barnen vad som finns på hyllan. De böcker som finns tillgängliga på barnens nivå 

används som barnen vill. Stina påpekar också att småbarn läser väldigt ordentligt där de kastar omkring 

böckerna, lägger dem i dockvagnar som de drar runt på. De smakar på böckerna och det tycker Stina att 

småbarn måste få göra, det är deras sätt att umgås med böcker.  

 

När jag frågade Stina om de brukar gå till biblioteket? så svarar hon att de inte brukar det. Anledningen 

till detta är att det är långt till kommunens bibliotek, däremot säger Stina att det finns ett bibliotek i 

närheten som de skulle kunna gå till, det har bara inte blivit av ännu. De äldre barnen på förskolan åker 

dock buss till biblioteket men det är en annan sak påpekar Stina. Man kan inte på samma sätt ta en 

småbarnsgrupp och sätta sig på en buss för att åka någonstans, det är krångligare. Stina talar om att de 

har en annan typ av samarbete med biblioteket där de dels har fått en gåva i form av en påse med 

inköpta böcker från biblioteket. Personalen på biblioteket kommer också till förskolan för att framföra 

teaterföreställningar som kan utgå från en bok, till exempel Mamma mu och Pettson. Stina tycker att det 

är bra att bibliotekarierna kommer till förskolan för att spela upp pjäser nu när de har så långt till 

biblioteket.  

 

6.2 Analys: Hur ser den litterära miljön ut på förskolan och vilka böcker väljer 
pedagogerna att arbeta med? 
 

Alla tre pedagoger nämner att barnen har tillgång till böcker på sin nivå där de kan plocka fritt med 

dessa. Det finns också så kallade finhyllor där man har böcker som man inte vill att barnen skall 

använda hur som helst. Granberg anser att det är viktigt att böckerna finns tillgängliga för barnen och 

hon tror att böckerna många gånger har en underordnad plats på förskolan (Granberg, 1996). Britt 

påpekar att det inte gör något att böckerna som barnen kan plocka fritt med blir slitna. Hon anser dock 

att det är viktigt att förmedla till barnen att man skall vara försiktig om böckerna. Stina är den enda som 

anser att det är viktigt att barnen får behandla böckerna som de vill. Att barnen skall få gå runt med 

böckerna i dockvagnar, smaka, bita på dem och så vidare. Stina menar att det är barnens sätt att umgås 

med litteraturen. Detta är något som Granberg anser bidra till att barnen tappar intresset för litteraturen. 

Hon menar att man skall behandla litteraturen som man själv vill bli behandlad (Granberg, 1996). 

Motsatsen till detta är det som Hellsing tar upp, nämligen att barnboken är en bruksartikel. Den skall 
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alltså komma till nytta och inte bara vara något som man tittar på (Hellsing, 1999). Vilket böckerna 

verkligen gör i Stinas fall. Vera nämner inget om hur böckerna bör behandlas. Kan det se ut som det gör 

hos Stina, att barnen får plocka med böckerna fritt och hur som helst? I så fall kan det eventuellt vara så 

att Vera och Stina som arbetar med de yngre barnen, har en syn på hur barnen skall få använda 

böckerna, medans Britt som arbetar med de äldre barnen har ett annat synsätt. 

 

Både Britt och Vera framhåller att man skall ha rullians på böckerna så att det inte alltid är samma 

böcker på avdelningen. Stina nämner ingenting om detta i intervjun. Det framkommer också i Britts fall 

att man skall placera böckerna på ett lockande sätt. Vilket Granberg anser vara en viktig aspekt om 

barnen skall finna intresse i litteraturen (Granberg, 1996). Pedagogerna verkar vara väl medvetna när de 

köper in böcker eller väljer böcker som skall läsas. Resultatet visar att det finns olika typer av böcker på 

förskolorna men att den vanligaste kategorin av böcker tycks vara bilderboken, som alla tre pedagogerna 

använder sig utav. Bilderboken har en central plast och det finns även många fördelar med den som till 

exempel att den gör sagan konkret för barnen och kan komplettera texten (Granberg, 1996). Valet av 

böcker anpassas medvetet av pedagogerna utefter ett antal kriterier. Det kan vara utefter barnens ålder, 

olika utvecklings nivåer, språkligt som emotionellt. Det kan också vara böcker som anpassas efter 

barnens intressen, teman, vad man behöver arbeta med på förskolan. Böckerna tar upp känslor som 

pedagogerna vill att barnen skall få känna igen sig i samt känna sig trygga med. Det är också aktuellt att 

välja sådana böcker som man kan använda när man vill bearbeta saker som till exempel en konflikt, 

någons död eller att få en till familjemedlem. Britt är den enda som nämner att barnen gillar olika böcker 

beroende på deras åldrar. Hon menar att de yngre barnen vill ha sagor som är händelserika medans de 

äldre barnen vill ha sagor som är lite längre och mer komplicerade. Dejke håller med om att de äldre 

barnen vill ha sådana sagor medans hon snarare kategoriserar sagorna för de yngre barnen som enkla, 

igenkännande och roliga (Dejke, 2006).  

 

Pedagogerna har olika platser där de läser för barnen. Vera tycks vara den som har en specifik plats där 

de har sagostund återkommande. Britt och Stina däremot berättar att de sitter lite var som helst när de 

läser. Granberg påpekar i en av sina punkter som belyser vad man skall tänka på inför och under 

sagostunden, att det är viktigt att man tänker igenom när på dygnet man skall läsa för barnen. Vidare 

menar hon att det är bra att ha rutiner för barnen så att de får känna trygghet och att man därför bör läsa 

under samma tidpunkt varje dag. Sagostunden bör alltså ingå som en del av verksamheten och vara väl 

planerad (Granberg, 1996). Planerar pedagogerna sina sagostunder?  Det framgår inte i mitt resultat hur 

mycket tid man lägger på att planera sagostunden och i fall man gör det? Britt nämner dock att de har 

kämpat för att få in sagorna som en del i verksamheten. Det verkar dock snarare som pedagogerna läser 
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lite när som helst, då de nämner att man tar de barn som vill lyssna på sagan och läser för dem. Vilket 

skulle kunna betyda att man inte alltid har planerade sagostunder. Granberg förespråkar att man har 

sagostunden på morgonen vid samlingen eftersom barnen är som mest aktiva då och kan inte störas av 

hunger eller trötthet (Granberg, 1996). Alla tre pedagoger läser till en viss del på förmiddagen då barnen 

är som mest alerta men ibland läser de också för barnen när de kan vara hungriga och trötta. Läser man 

under sådana tillfällen så blir sagan enligt Granberg en envägskommunikation där barnen inte kan hänga 

med i sagan (Granberg, 1996). Detta leder till att barnens förmåga att ta till sig sagan inte är optimal. 

Dejke menar också att det är viktigt att man sitter på en avskild plats, där det är lugnt eftersom barnen 

lätt tappar fokus om det finns saker som kan distrahera barnen runt omkring (Dejke, 2006). 

 

 

Jag anser att det är av stor betydelse att man har en planerad sagostund där man har en specifik plats 

som man sitter och läser och att göra detta när barnen är som piggast. Detta tycks inte förekomma på all 

tre förskolorna och man kan fråga sig om barnens förmåga att ta till sig sagorna skulle förbättras av det?  

Genom intervjun med Britt så framgick det att barnen till en början hade svårt att sitta ifred och lyssna 

på en saga pågrund av platsbristen. Vidare nämner hon att det visade sig att barnen ville sitta i en 

gemenskap och lyssna på sagan samtidigt som de bygger bilbana, gjorde pärlplattor med mera, hellre än 

att sitta på en avskild plats. Kan barnens vilja till detta ha en grund i att de från början inte hade 

någonstans att sitta och därför blev tvungna att sitta lite var som helst och göra andra saker samtidigt?  

Britt påpekar att barnen lyssnar på sagan i dessa fall, men är det något som hon kontrollerar? Ställer hon 

frågor till barnen och tittar om de kommer ihåg samt förstår sagan? Eller tror hon att barnen lyssnar? Det 

kan mycket väl kanske vara så att barnen både lyssnar och får vara de som bestämmer vart man skall 

sitta. I så fall tycks barnen ha stora valmöjligheter och kunna påverka sagostunden. Flera författare 

förespråkar den lugna, avskilda platsen medans pedagogerna som har arbetat lång tid inom 

förskoleverksamheten inte lägger lika mycket fokus på detta. Det tycks inte vara lika viktigt enligt 

pedagogerna och det kan kanske bero på att man har stora barngrupper och att man inte kan läsa för alla 

barn samtidigt. Vilket bidrar till att man tar de barn som vill lyssna på sagan och sätter sig där det finns 

plats.  

 

En av tre pedagoger berättar att hon och barngruppen går till biblioteket för att låna böcker. Britt nämner 

att de går ungefär en gång i månaden och att barnen då får välja vilka böcker som de vill ta med tillbaka 

till förskolan. Vera och Stina går inte till biblioteket alls eftersom de har för långt avstånd till 

kommunens bibliotek. De påpekar också att de har så pass små barn att det blir svårt att ta sig till 

biblioteket eftersom de i sådant fall måste ta bussen. De har dock ett annat samarbete med biblioteket 
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och det är att pedagogerna dels får nyinköpta böcker därifrån, de får också ta del av när bibliotekarien 

muntligt berättar sagor. Jag anser att det är viktigt att man har ett samarbete med biblioteket där det 

också ingår att man åker dit för att låna böcker. Britt menar att barnen har stora valmöjligheter när de 

lånar böcker, vilket jag anser vara bra för barnens självkänsla. Vera och Stina kanske inte kan låta 

barnen vara med och påverka bokbeståndet på förskolan lika mycket som Britt gör, eftersom de inte 

åker till något bibliotek. Detta innebär att det blir pedagogerna själva som bestämmer vilka böcker som 

skall lånas. Det skall dock påpekas att Stina ändå har den möjligheten att låta barnen låna böcker, då hon 

har tillgång till ett närliggande litet bibliotek. Hon nämner att det inte har blivit av ännu eftersom det 

hela tiden är saker man skall hinna göra. Att ha ett samarbete med biblioteket bidrar till att bokbeståndet 

på förskolan kan vara varierat och mer anpassat efter alla olika barn som finns på förskolan. Ytterligare 

en fördel enligt mig är att de barn som faktiskt inte har tillgång till böcker hemma får den möjligheten i 

förskolan. Den litterära miljön på förskolan kanske får en ännu viktigare och betydelsefullare roll än vad 

den tidigare har haft eftersom barn ägnar mest tid åt tv, video och DVD tittande 

(http://www.kulturradet.se/sv/statistik/statistik_om_kultur_och_medievanor/ 19/4-11). Med detta sagt så torde alla 

de tre pedagogerna använda sig mer av biblioteket än vad de gör. 

6.3 Resultat: Olika sätt att framställa sagan på 

 

6.3.1 Högläsning – Britt 

 

I början när förskolan hade öppnat så berättar Britt att det var väldigt få barn som ville lyssna på sagor. 

Det var något som förknippades med att sitta stilla och ha tråkigt. Därför är det enligt Britt viktigt att 

tänka på att förklara för barnen om boken tar lång tid att läsa eller inte. Det är viktigt att visa barnen att 

man ger utav sig själv när man läser och att barnen då sitter och lyssnar tills hela sagan är färdig. Barnen 

måste bli medvetna om att sagan består av en början, ett slut och att något händer där emellan. Britt 

menar vidare att barnen skall bli medvetna om att man inte kan resa sig och gå mitt i läsningen utan att 

boken vill förmedla något.  

 

Hon talar om att det är viktigt att ge barnen tid att titta på bilderna i boken samt att man som vuxen 

ställer frågor kring den, till exempel vad handlar den om? Britt säger att hon oftast inte brukar visa 

bilderna under själva lässtunden, utan att hon frågar barnen om de skall titta på bilderna före eller efter 

hon läst. Britt påpekar att om hon skulle visa bilderna för barnen samtidigt som hon läste så skulle de 

tappa tråden. Dessutom menar hon att det blir en annan sak om man visar bilder samtidigt som man 

läser, då blir det bilder med text till. Något annat som hon tycker är viktigt att tänka på när man läser är 

att göra det med inlevelse, att göra boken levande. Gör man boken intressant och rolig fast den 

http://www.kulturradet.se/sv/statistik/statistik_om_kultur_och_medievanor/
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egentligen inte är det så får man fler barn som lyssnar, kommer ett barn så kommer fler. Hon menar 

vidare att man inte behöver följa en bok strikt, utan man kan ta ut svängarna och göra den personlig, det 

är upp till den som läser. När hon läser så kan hon ibland göra detta med en annan dialekt eller prata på 

något roligt sätt eftersom vissa barn tappar fokus ibland. Barn gillar att höra sagor och de gillar när man 

betonar och så. Britt tror även att barnen tycker att det är speciellt när man läser för dem, att det är något 

annat än att sätta på ett band, eller att sätta dem framför teven. Något som Britt nämner är att det kan 

vara svårt att läsa för alla barn samtidigt eftersom man kanske vill ställa frågor kring sagan och då 

hinner man inte lyssna på alla barn. Skulle man ha alla barn samtidigt och ställa frågor så tappar man 

historien och då blir det något annat istället, det blir snarare en typ av berättarform. Något annat man 

kan göra enligt Britt är att tala om vem som skrivit boken, vem som har ritat bilderna så att barnen blir 

medvetna om att det finns olika författare och att de kan känna igen om samma författare dyker upp 

igen. 

 

6.3.2 Högläsning – Vera 

 

Vera säger att läsa högt ur en bok är bland det vanligaste sättet att bearbeta litteratur på avdelningen. 

När Vera läser försöker hon ta pauser för att ställa frågor så hon kan se om barnen hänger med och 

förstår det hon läser. Det kan ibland finnas svåra ord som behöver förklaras som till exempel i boken 

som de för tillfället arbetar med, Petter och hans fyra getter. Där dyker ordet aptit upp och då förklarar 

Vera antingen på en gång vad det betyder eller efter att barnen har fått komma med förslag. Något som 

Vera anser vara viktigt när man läser är att prata om sagorna. Hon tror att man pratar väldigt lite idag 

om saker och ting. Hon menar att det man oftast samtalar om, är direkta direktiv som till exempel, klä på 

dig, sitt ner, hämta det, gör si eller så. Det är viktigt att kunna diskutera och att sväva ifrån sagan, vilket 

man kan göra om man samtalar om den.  Viktigt att tänka på när man läser är att man skall ha en 

levande röst där man lägger in de känslor man vill förmedla. Det får inte bli för monotomt och tråkigt, 

utan är en karaktär i boken glad så skall man förmedla det också. Ytterligare något som är av stor vikt är 

att betona när man läser. Något annat som man skall tänka på enligt henne är att läsa böcker som barnen 

tycker är intressanta och som fångar barnen. Vera påpekar att om böckerna blir för svåra för barnen att 

ta till sig då tappar barnen intresset, detta leder till att man tappar en del av läsandet.  Hon säger att det 

kan vara bra att läsa samma bok flera gånger då det blir upprepande och på så sätt känner barnen en 

trygghet och vet vad som komma skall. Vera nämner att vissa barn ibland behöver få sätta sig ner och ta 

till sig en saga. Hon säger att man lite grand tvingar in dem i sagans värld om man säger. Det hon 

menar med det är att man ibland tar vissa barn som behöver varav ner och läser en saga för dem och då 

hinner man också se barnet och vara nära den. 
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6.3.3 Högläsning – Stina 

 

Stina säger att barnen tycker väldigt mycket om att höra sagor och de tröttnar aldrig på det. Något som 

Stina tror är viktigt när man läser högt ur en bok är att man inte skall vara helt bunden till texten och att 

man måste ha ögonkontakt med barnen. Man måste anpassa texten till den nivå där barnen befinner sig 

på nu för tillfället, med små barn kan det handla mer om att prata om bilderna än om att läsa. Stina 

använder sig en hel del bilderböcker och hon visar bilderna för barnen när hon läser. Ibland anser hon att 

det kan vara svårt att sätta sig ner och läsa för barnen och att det kan komma barn som bara vill vara 

med i gemenskapen men som inte är intresserade av att lyssna på sagan. Något som Stina antyder vara 

viktigt under sagostunden är att det skall var lugn och ro när man läser. Stina nämner att det är viktigt att 

läsa av barnen när man läser för dem så att man ser om de hänger med och förstår sagan. Om barnen inte 

hänger med så kan man diskutera boken och bilderna, ifall det är något svårt eller konstigt.  

 

När jag frågade Stina om hon trodde att det var någon skillnad på hur man arbetar med sagor på 

storbarnsavdelningar jämförande småbarnsavdelningar så sa hon att det säkert var en skillnad. Hon 

menar då att man med äldre barn kan samtala på ett annat sätt än med de små barnen, man kan ställa 

dem andra typer av frågor. Handlar en bok om rädslor så kan man fråga vad boken handlade om och om 

de tror att vuxna kan vara rädda, kan man vara rädd för olika saker med mera. Stina säger även att man 

kan vidareutveckla aktiviteter utifrån sagan med de äldre barnen. Det kan till exempel vara att man 

tecknar och målar utifrån den lästa sagan. 

 

6.3.4 Muntligt berättande – Britt 

  

Britt säger att hon gillar att muntligt berätta sagor och att hon gör detta ofta. Hon menar att huruvida 

man väljer att läsa ur en bok eller muntligt berätta beror på hur mycket fantasi man har. Hon berättar till 

exempel sagan om Hans och Greta där hon behåller själva grundhistorien men ändrar om den lite så att 

de anpassas efter barnens behov. Hon kan också ändra om de gamla sagorna som kan innehålla en del 

svåra ord och då ändrar hon dem så att barnen kan förstå innehållet. Hon tycker dock att det är viktigt att 

man inte ändrar om de gamla sagorna för mycket. Hon säger också att dagens sagor kan bli för tråkiga 

för barnen. Sagorna kan bli tråkiga i den bemärkelsen att det hemska som till exempel häxor och troll 

försvinner mer och mer. Det är viktigt att bevara de gamla sagorna och att man kan göra nya sagor med 

hjälp av barnens fantasier. Om hon läser rim och ramsor så anser hon att det är viktigt att bevara den 

ursprungliga versionen eftersom barnen skall kunna fylla i och veta vad som kommer, det är jag-

stärkande för barnen. Man kan gå in och ändra om i andra typer av sagor och gör man detta ser man om 

barnen lyssnar eller inte, ifall de reagerar eller ej.  
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6.3.5 Muntligt berättande – Vera 

 

Vera nämner inte så mycket om det muntliga berättandet. Det hon säger är att hon läser fritt eller arbetar 

med fiktiva sagor under samlingar. De påhittade sagorna kan innehålla olika ljud eller att barnen och 

hon hittar på saker under sagans gång, till exempel vad karaktären skall heta, vad som skall hända och så 

vidare. Hon nämner också att hon ibland endast väljer att berättar utifrån bilder.   

 

6.3.6 Muntligt berättande – Stina 

  

När jag frågar Stina om hon kan berätta hur de arbetar med sagor och berättande på avdelningen så säger 

hon att de för tillfället inte arbetar något med dessa. Hon ändrar sig dock snabbt och kommer på att de 

visst arbetar med sagor på olika sätt.  

 

Stina pratar en del om det muntliga berättandet där hon menar att man måste kunna sagan utantill. Hon 

anser också att det är viktigt att tänka på att ha ögonkontakt med alla barnen, att man berättar på ett 

livfullt sätt så att man fångar alla barn. Vidare nämner hon att de sagor som man muntligt berättar kan se 

olika ut från gång till gång, de ändrar sig. Man är som en skådespelare som memorerar en text som man 

sedan skall framföra. Ibland kan dock sagan sitta där sedan barnsben som till exempel Bockarna Bruse 

som hon menar har fastnat för alltid. Stina påpekar att det är fascinerande att se att till och med de barn 

som är ett år sitter stilla och lyssnar när man berättar. 

 

6.3.7 Visuellt berättande – Britt 

 

Britt som arbetar med äldre barn nämner inte under intervju att hon arbetar med flarnosagor eller med 

något annat visuellt material. 

 

6.3.8 Visuellt berättande – Vera 

 

Vera använder sig mycket av flarnosagor på avdelningen, hon säger att det är bland det vanligaste sättet 

för dem att arbeta kring sagor. Vera har också arbetat en del med några av de estetiska ämnena. Hon har 

låtit barnen dramatisera en saga genom att de fick vara de olika karaktärerna. Barnen fick också använda 

leksaker för att spela upp sagan samt skapa rekvisitan som behövdes. 
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6.3.9 Visuellt berättande – Stina 

 

Stina är den enda pedagogen som säger att hon använder sig av sagopåsar på avdelningen. I denna påse 

har hon två sagor, Bockarna Bruse och sagan om den lilla gumman. Påsen har de sytt och i den ligger 

den rekvisitan som skall vara till sagan, till exempel tre bockar i olika storlekar, ett troll, vatten, en äng 

och en bro. Stina nämner att det är de vuxnas ansvar att sagorna utvecklas vidare genom 

dramatiseringar, flarnosagor eller vad man nu vill gör av sagan. Stina är också den enda som berättar att 

barnen tar in sagorna i leken. Det kan vara att de konkret arbetar med sagorna på samlingarna och att 

barnen sedan framställer sagan i leken, ett exempel är Bockarna Bruse. Barnen använder sig då av 

rutschkanan som bron i sagan och där någon är trollet och sen agerar de själva som bockarna. Stina 

påpekar att det är den vuxne som måste hålla sagan vid liv. Gör man inte det så minskar aktiviteterna 

runt den. Vidare menar Stina att man kan hålla på hur länge som helst när man arbeta med sagor, man 

kan arbeta med teman med mera. 

6.4 Analys: Olika sätt att framställa sagan på 

 

6.4.1 Högläsning 

 

Alla de tre pedagogerna tycks arbeta mestadels med högläsning. Detta anser även Granberg vara det 

vanligaste sättet att bearbeta barnlitteratur på inom förskolan. Hon anser dock att det är problematiskt 

för de yngre barnen, då de behöver något mer konkret att se framför sig än vad enbart högläsningen kan 

bidra med, om man inte läser och visar bilderna samtidigt vill säga? (Granberg, 1996). Både Stina och 

Vera som arbetar med de yngre barnen läser högt och visar bilderna samtidigt. Vilket då borde bli 

konkret för barnen. Men hur är det då med Britt som nämner att hon inte brukar visa bilderna i 

anslutning till när hon läser? Hon arbetar i och för sig med äldre barn som enligt Granberg har en mer 

utvecklad föreställningsförmåga och som inte behöver ta till sig sagan med hjälp av konkret material 

(Granberg, 1996). Men det kan ju fortfarande finnas barn som behöver få sagan konkret framför sig, 

speciellt om man har språksvaga barn. Kommer de då förstå sagan? Britt påpekar att hon brukar fråga 

barnen om de skall titta på bilderna innan hon läser eller efter? Vidare menar hon att ifall man visar 

bilderna samtidigt som man läser så kan barnen lätt tappa fokus. Men om man visar bilderna före eller 

efter man läst, hur skall då barnen kunna koppla ihop texten med bilderna? Är det så att Britt anser att de 

äldre barnen genom att inte visa bilderna samtidigt som hon läser, snarare skall få skapa sig sina egna 

bilder i huvudet? Detta är inget som Britt nämner men det skulle kunna vara så.  Liksom Granberg 

påpekar även Fast att det är vanligare att man väljer att läsa en bok än att muntligt berätta. Hon menar 

att man känner sig tryggare när man läser än om man berättar, då man är mer utelämnad till sin röst, 
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kropp med mera (Fast, 2001). Läser pedagogerna oftare för att de känner sig tryggare med högläsningen 

än att muntligt berätta? Eller varför anammar man inte det muntliga berättandet lika mycket som 

högläsningen? Kan det ha att göra med att det kanske tar längre tid att lära sig en saga utantill än att bara 

ta en bok och läsa? Tidspressat schema är ofta något man får höra bland förskolelärare och det har till en 

viss del nämnts i mina intervjuer också. Det kan möjligtvis påverka om man vill berätta muntligt eller 

läsa.  

 

Det framgår dock av intervjuerna att alla tre pedagogerna hittar på sätt för att göra sagorna som de läser 

intressanta för barnen. Det kan vara att göra sagan personlig genom att man inte följer böckerna strikt. 

Att man lägger ner mycket fokus på att läsa med inlevelse och engagemang. Det ställs frågor kring 

böckerna för att se om barnen förstår sagan men också för att se om de hänger med och lyssnar. 

Pedagogerna är också medvetna och anpassar sagorna efter barnens behov. Det visar sig alltså att 

pedagogerna är väl medvetna kring sitt arbete med högläsningen. 

 

6.4.2 Muntligt berättande 

 

Alla tre pedagogerna säger att de brukar berätta muntligt. Det framgår av mitt resultat att både Britt och 

Vera beskriver det muntliga berättandet som att gå in och ändra grundsagan lite. Stina trycker mer på att 

man skall lära sig en saga utantill men menar också att grundsagan ändras, eftersom man berättar olika 

från gång till gång. I mitt resultat framgår det inte klart och tydligt att pedagogerna gör någon skillnad 

mellan vad som är viktigt att tänka på när man läser högt respektive berättar. Det verkar snarare vara 

ungefär samma saker som man bör ha i åtanke. Det pedagogerna säger sig vara viktigt att tänka på när 

man berättar och läser är att man skall göra det med inlevelse där man förmedlar vad karaktärerna 

känner. De anser att det är viktigt att man inte läser eller berättar med en monotom röst utan använder 

sig av olika röstlägen, betonar, gör pauser med mera. Britt tar mestadels upp vikten av att tala om för 

barnen ifall sagan tar lång tid att lyssna på eller inte. Vera lägger mest fokus på inlevelsen och Stina 

påpekar att det är viktigt att ha ögonkontakt samt kunna sagan utantill eller att inte hålla sig så strängt 

till texten om hon läser ur en bok. Alla de aspekterna som pedagogerna anser vara viktiga när man 

berättar och läser håller också Granberg med om (Granberg, 2006). När jag läs teori på området, så är 

inte skillnaderna mellan att läsa högt och muntligt berätta jätte tydliga. Det som tycks framgå är att man 

lär in sagan utantill och att man är mer utelämnad till sin kropp när man berättar. Ärnström menar också 

att det muntliga berättandet är vårt mest kommunikationsrika språk och vårat mest personliga, där det 

handlar om att hitta en harmoni mellan tonfall, gester, ord och det man vill förmedla (Ärnström, 2008). 

En till skillnad är att man vid högläsning är bunden till texten (Fast, 2001). Vad man bör tänka på när 
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man läser eller berättar, skiljs inte direkt åt, utan handlar om att ha ögonkontakt, inlevelse, måla upp 

bilder i huvudet på lyssnarna, visa engagemang med mera. Carina Fast menar att det inte finns någon 

stridighet mellan att läsa och berätta. Huruvida man väljer att läsa eller berätta handlar enligt henne 

snarare om tillfället (Fast, 2001). Pedagogerna verkart till en viss del inte se någon direkt skillnad 

mellan att å andra sidan läsa och att muntligt berätta utan koncentrerar sig på att barnen får en trevlig 

sagostund. 

 

6.4.3 Visuellt berättande 

 

Britt är den enda som nämner att hon inte arbetar med flarno eller något annat material som Granberg 

kategoriserar som visuellt berättande (se Granberg, 1996). Både Vera och Stina använder flarnosagor. 

Stina är den som också har skapat sagopåsar och som hon arbetar en del med. Kan det vara så att Britt 

som arbetar med de äldre barnen, är medveten om att de inte på samma sätt som de yngre barnen 

behöver få sagan framställd på ett konkret sätt? Eller varför använde hon inte flarno eller något annat 

visuellt material? Vera och Stina däremot är väl medvetna om det visuella berättandets fördelar, då de 

påpekar att det blir mycket konkret för barnen och roligt. Granberg anser att det visuella berättandet är 

något ovanligt inom förskolan (Granberg, 1996). Detta tycks dock inte stämma överrens med mitt 

resultat.  

6.5 Resultat: Sagostundens pedagogiska syfte 
 

6.5.1 Britt 

 

Ett av Britts primära syften med högläsning samt muntligt berättande är att ge barnen många ord samt 

att de får kunskap om hur man använder orden, i vilka sammanhang de kan användas. Hon säger att 

språket är jätte viktigt! Hon ger ett exempel där hon menar att ordet monster kan ha olika betydelser 

beroende på vilka begrepp man använder kring ordet, monstret kan vara snällt eller kanske otäckt. Hon 

menar också att man skall stimulera barns fantasi samt att de skall få känna att det är roligt och 

spännande med sagor. Britt tycker att det är bra med sagor för att man kan bearbeta saker genom dem. 

Om några barn till exempel är osams kan man genom att läsa en saga som handlar om konflikter, 

bearbeta det barnen känner utan att peka ut barnen. Man kan lyfta problemet/konflikten till diskussion 

och göra barnen medvetna om att det här händer. Britt anser inte att man bara skall ha som syfte att läsa 

för att lugna barnen. 
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6.5.2 Vera 

 

De olika syftena som Vera har när hon läser högt och berättar är att barnen skall få lusen att lyssna på 

sagan, att de får använda sin fantasi och att barnen skall få bilder i huvudet. Barnen skall få närhet, de 

skall få göra sina egna uppfattningar kring sagan samt få läslust. Vidare anser Vera att det är viktigt att 

barnen får en förståelse för ordföljd, det vill säga att de blir medvetna om i vilken ordning orden skall 

komma i en mening. Hon poängterar att det är jätte viktigt att läsa för barn och att vi vuxna tar oss den 

tiden. Vera anser att man genom att samtala om sagan kan dela med sig av sina åsikter samt 

erfarenheter. Hon tror även att man med hjälp av sagan kan bearbeta saker som händer i barngruppen, 

det kan vara att ett av barnen skall få ett syskon eller att någon har gått bort i barnets närhet. Hon menar 

vidare att barnet då kan känna igen sig i det sagan vill förmedla.  Man har också arbetat vidare med 

sagan där barnen fått mer kunskap om olika saker, till exempel om landet där sagan utspelar sig. Det 

kunde också vara landets flagga, vilka djur som lever där, hur de ser ut och vad de äter. Vera arbetar lite 

ämnesintegrerat där det kunde handla om att barnen skulle lära sig antal, färger, rimord och så vidare. 

Detta gör de också utifrån sagan Petter och hans fyra getter.  

 

Vera menar att det är bra med flarnosagor för att det ger barnen en klar bild över vad som händer, samt 

att många barn kan se samtidigt och att det hela tiden händer något med sagan. Hon påpekar också att 

det behåller barnens intresse. Dessutom menar hon att de äldre barnen som snappar upp fort kan hjälpa 

till att sätta upp bilder till det hon läser. Barnen får på detta sätt känna sig delaktiga. Stina nämner att de 

tillsammans med barnen skapar flarnomaterial av olika sagor. Dessa får barnen sitta med själva och 

arbeta med.  

 

6.5.3 Stina 

 

Syftet med högläsningen och berättandet är att barnen får samlas i en gemenskap där de får bekanta sig 

med bilder, böcker, läsandet samt berättandet. Stinas syfte med att arbeta med sagopåsar och 

flarnomaterial är att göra sagan konkret för barnen eftersom de är så pass små ännu att de inte har 

språket. Det blir alltså konkret om barnen får se materialet och känna på det men det blir också mer 

levande då.  Vidare menar hon att flarnomaterialet samt sagopåsarna är ett sätt för barnen att läsa och 

bearbeta sagan. Hon anser att ett syfte med detta arbete är att samla barnen kring en saga och att de får 

känna gemenskap. Barnen får också bekanta sig med bilder samt höra berättandet.  
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6.6 Analys: Sagostundens pedagogiska syfte 
 

 6.6.1 Syften med att läsa högt och muntligt berätta 

 

 De syften som pedagogerna anser att de har med att muntligt berätta eller läsa skiljer sig till en viss del 

åt. Britt som arbetar med barn mellan 3-6 år fokuserar mycket på barnens språkutveckling, där det 

handlar om att barnen skall få många ord samt en förståelse för hur man använder dessa. Vera som 

arbetar med de yngre barnen mellan 1-3 år har som syfte att ge barnen lusten att lyssna, få använda sina 

fantasier, skapa sig bilder i huvudet, samt få närhet. Vera nämner också språkutvecklingen, där det är 

viktigt att ge barnen en förståelse för ordföljden, det verkar dock inte vara det främsta syftet. Stina som 

också arbetar med de yngre barnen anser att det primära syftet är att samla barnen i en gemenskap där de 

får bekanta sig med böcker, läsandet och bilderna. Carina Fast poängterar att det är viktigt att 

pedagogerna utvecklar barnens språk på ett positivt sätt, då språket hör ihop med barnens självkänsla 

samt identiteter (Fast, 2001, se även Granberg, 1996). Granberg lägger till att vi vuxna måste stimulera 

barnen om de skall kunna utvecklas överhuvudtaget (Granberg, 1996).  

 

Hur är det då med Stina som inte uttrycker att hon har som syfte att utveckla barnens språk med hjälp av 

sagor? Kan det bli svårt för henne att ge en medveten positiv utveckling av barnens språk då hon inte 

har det som syfte? Och medför detta att barnens identiteter och självkänslor inte kan utvecklas fullt ut? 

Man kan se en viss skillnad mellan pedagogerna eftersom de väljer att lägga fokus på olika saker. Kan 

det ha att göra med att Britt arbetar med barn i en annan ålder än vad Vera och Stina gör? Pedagogernas 

syften passar väl in med några av de syften som Granberg nämner. Men också de mål som läroplanen tar 

upp som är tillämpbara på sagor enligt vad jag säger i inledningen (Lpfö98 i Lärarboken). Övriga syften 

med sagostunden kan enligt Granberg vara att man skall förmedla kultur, moral, traditioner samt väcka 

barns empati (Granberg, 1996, se även Fast, 2001 & Dejke, 2006). Det är bara Britt som nämner att det 

är viktigt att förmedla värderingar och normer, varken Vera eller Stina nämner något om detta. 

 

Alla tre pedagogerna anpassar sagorna efter barnens behov, utvecklingsnivåer samt intressen. Britt 

ändrar till exempel om sagorna så att de inte blir för språkligt svåra men också utefter det som de för 

tillfället arbetar med på avdelningen. Stina nämner att hon ändrar om sagan så att den passar efter den 

nivå där barnen befinner sig på. Det kan vara om bokens innehåll är för svårt eller konstigt så pratar de 

mer om boken än att läsa den. Vera anser att man skall anpassa sagan efter barnens intresse. Tar man för 

svåra och tråkiga sagor så tappar barnen lusten för sagan. Dejke nämner dock att man inte skall vara 

rädd för att använda sig av ord som kan verka svåra för barnen när man läser. Hon påpekar även att man 
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inte skall läsa alldeles för svåra sagor då barnen kan tappa intresset för sagan (Dejke, 2006).  Enligt mig 

handlar det alltså om en balansgång mellan att läsa sagor som innehåller svåra ord samt att inte läsa för 

svåra sagor. Detta tyder också på att pedagogerna måste vara flexibla när de anpassar sagorna, men de 

behöver även vara medvetna om balansgången. 

 

6.6.2 Syftet med det visuella berättandet 

 

Vera och Stina har även ett medvetet syfte med det visuella berättandet. Syftet med att arbeta visuellt 

säger Vera och Stina är att det skall bli konkret, roligt, alla barn kan se vad som händer med mera. 

 

Alla pedagogerna arbetar medvetet och har specifika syften när de väljer lämpliga sagor. Innan tv och 

media slog igenom var sagostunden kanske något som hade en större plats i hemmet. Att pedagogerna 

medvetet använder sig av sagor för att stimulera barnen på olika sätt, är därför en väldigt betydelsefull 

roll, då de kan komplettera hemmet och stimulera de barn som eventuellt inte får ta del av böcker där.  

 

7. Slutdiskussion 
 

Eftersom jag har utgått från den hermeneutiska vetenskapstraditionen i min undersökning så kan man 

dra slutsatsen att min framställning av resultatet samt analysen är min egen tolkning. Det är dels en 

tolkning av pedagogernas yttringar men också en tolkning av vad litteraturen behandlar kring 

undersöknings ämnet.  Dessutom utgår mina tolkningar utifrån den förförståelsen som jag har av det jag 

undersöker. Detta bidrar i sig att om denna studie skulle utföras på nytt av en annan forskare så skulle 

den titta på materialet med sina glasögon, sin förförståelse och tolka resultatet på sitt sätt. Därför kan 

inte samma studie utföras med exakt samma resultat. 

 

Jag har haft som avsikt att få reda på pedagogernas beskrivningar av den litterära miljön på förskolorna. 

Syftet med mitt arbete har också varit att undersöka på vilka sätt pedagogerna uppfattade att de arbetade 

kring sagor på förskolorna. Ett annat mål som jag hade, var att få en förståelse för vad pedagogerna 

anser sig ha för syfte med arbetet av sagor. Ytterligare ett syfte har varit att titta på vad teori samt 

tidigare forskning säger om dessa aspekter. 

 

Den litterära miljön kan sammanfattas kort som en miljö där barnen har tillgång till böcker på deras 

nivå, där barnen får plocka fritt bland böckerna och där man arbetar mycket med böcker. Den främsta 
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typen av bok som verkar vara representerad på förskolorna är bilderboken. Bilderboken har många 

fördelar bland annat att den gör sagan konkret men också att den kan komplettera det texten inte säger. 

Bilderboken kan därför anses lämplig för barn i dessa åldrar. Pedagogerna arbetar medvetet med att 

välja böcker utefter barnens behov eller utvecklingsmöjligheter, så som språkliga, emotionella, 

bearbetning av olika händelser, fantasieggande och lustfyllda. Pedagogerna som har arbetat länge inom 

förskoleverksamheten verkar använda sagostunden som en del av vardagen och som ett medvetet 

moment där man har en inblick i vad sagorna kan bidra med. De verkar till största delen följa de råd och 

tips som litteraturen förespråkar. 

 

De olika sätt som pedagogerna väljer att framställa sagorna på är högläsning, muntligt berättande och 

visuellt berättande. Det tycks dock vara högläsningen som har den mest centrala platsen på de tre 

förskolorna och till en viss del det visuella som används för de små barnen. Vilket visar sig i teorin vara 

det vanligaste sättet att bearbeta litteratur på förskolorna. Det muntliga berättandet verkar inte vara 

något som pedagogerna lägger fokus på. Det verkar också till en viss del vara svårt att skilja högläsning 

och det muntliga berättandet då pedagogerna anser att man skall tänka på samma saker vid de olika 

tillfällena. Man skall både läsa och berätta med inlevelse, engagemang och olika röstlägen. Den stora 

skillnaden i teorin är att det muntliga berättandet handlar om att lära in en saga utantill och att vara 

utelämnad till sin kropp och att ha mer ögonkontakt än vid högläsning. Skillnaden verkar också vara att 

man vid det muntliga berättandet kan anpassa sagan efter barnens reaktioner på ett annat sätt än vid 

högläsning eftersom man är mer bunden vid en text när man läser högt. 

 

Den tidigare forskning som finns inom området relaterar till muntligt berättande och användande av 

sagor inom förskoleverksamheten. Den tycks dock inte ha gått in på frågan om pedagogernas 

användande av sagorna för pedagogiska skäl.? 

Enligt min studie är pedagogerna väl medvetna om möjligheten att använda sagorna pedagogiskt för att 

underlätta till exempel vid språkinlärning. De använder också sagorna för att belysa vissa situationer 

som uppstår i barngruppen och detta leder till att barnen kan tala om det.  

 

Sagor är en stor del av förskolans verksamhet då barnen samlas för sagostund minst en gång om dagen. 

Att använda sig av sagor som ett redskap för att överbrygga kulturella olikheter, språksvårigheter och 

trauma är därför enligt min mening ett mycket viktigt redskap inom förskoleverksamhet. Men också för 

att skapa en trevlig stund av gemenskap och för ett gynnande av barnens egen fantasi.  
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Att arbeta med sagor och berättande på förskolan kan vara en utmaning och kräver medvetna, flexibla 

och engagerade pedagoger som har ett stort intresse för ämnet. Pedagogernas arbete tycks innefatta stora 

möjligheter att använda sagor som ett bearbetande redskap för barn som mår dåligt till exempel vid 

skilsmässor eller vid immigration. Om barnen upplever saker som är svåra så kan de i många fall belasta 

sig med skuldkänslor. Om man belyser problematiska situationer genom sagor, får barnen möjlighet att 

ventilera funderingar och frågor och behöva inte bära all tyngd själva. Barnen kan då uppleva att de 

arbetar med pågående problem. Om ett barns rädsla eller oro kring olika situationer kan diskuteras via 

sagornas värld, istället för hos en barnpsykolog, är det min åsikt att barnet, pedagogerna samt 

föräldrarna mår bättre av sagoalternativet.  

 

– Om pedagogernas användande av sagor i mer bearbetande syften är en tillgång som idag inte används 

till fullo, vad skulle kunna göras för att ännu bättre använda sagorna inom förskoleverksamheten?  Som 

jag nämnt tidigare så finns det en del mål i läroplanen som med hjälp av sagor kan uppfyllas. Om man i 

läroplanen skulle ge exempel på hur man kan uppfylla målen så torde den nämna barnlitteraturens 

relevans. Detta skulle kanske öka medvetenheten hos pedagogerna ännu mer kring arbetet med sagor 

och berättande. Vilket skulle kunna hjälpa pedagogerna att mer noggrant planera sagostunden. Detta 

skulle i sin tur leda till att barnen fick ut så mycket som möjligt av sagostunden och kan på bästa sätt 

utvecklas. 

 

Jag anser att pedagogerna varit tillmötesgående och svarat på mina frågeställningar. Dock är jag 

medveten om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om jag även hade observerat pedagogerna och 

barnen.  

Om jag skulle vidareutveckla min studie hade jag valt att även observera barnens beteende under och 

efter sagostund samt eventuellt ställa frågor till de äldre förskolebarnen. På det sättet skulle jag kunna få 

barnens direkta svar på vad de minns från sagan; vad de tyckte mest om och tankar kring olika 

situationer i berättelsen.  Jag hade också kunnat observera pedagogerna för att se hur de läser och 

berättar. En annan intressant vidareutveckling av min studie skulle kunna vara att genomföra den på 

olika förskolor i olika geografiska områden för att se om resultaten skulle skilja sig åt. Det skulle också 

vara intressant att intervjua föräldrarna och se hur mycket man läser och berättar hemma och vad 

föräldrarna har för tankar kring sagors betydelse både i hemmet och på förskolan.  

 

Jag hoppas att min studie väckt tankar och diskussioner kring pedagogernas uppfattning om sagors 

användande inom förskolan. Studien kan vara av betydelse för den som, liksom jag, anser att 

pedagogerna roll som sagoberättare i en alltmer mediebaserad värld nu är av större vikt än någonsin.  
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8.2 Otryckta källor 

Intervju med Britt (7/3-11) ca 40 minuter 

Intervju med Vera (8/3-11) ca 23 minuter 

Intervju med Stina (9/3-11) ca 25 minuter. 
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9. Bilaga – informationsbrev till pedagogerna 

 

Hej! Mitt namn är Annika Johansson och jag läser min sista termin på Södertörns Högskola. 

(Interkulturella lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och skolans tidigare åldrar). 

Jag skall skriva mitt examensarbete om pedagogers uppfattning kring arbetet med sagor och berättande. 

Jag har valt att göra några intervjuer och då skulle jag vilja intervjua en pedagog på denna förskola. 

Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter. Det är frivilligt att delta. Intervjupersonen samt förskolan 

utlovas anonymitet, likaså kommunen som förskolan ligger i. Namnen kommer att vara fingerade, alltså 

är de namn som finns med i mitt examensarbete påhittade. Man har rätt att säga upp sin medverkan när 

som helst. Uppgifterna som jag får ta del av kommer enbart att behandlas av mig och användas i mitt 

examensarbete. Arbetet kommer sedan att läggas upp via en offentlig sökmotor (DIVA) på internet om 

man vill ta del av det färdiga arbetet? 

 

Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta mig. Mitt nummer är…. 

 

Jag ser fram emot att få ta del av dina tankar kring sagor och berättande. Tack för din medverkan!  

 

Kommun, 110306 

Mvh/ Annika Johansson 


