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Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare uttrycker att de arbetar med 
sagoberättande samt vilken betydelse för barns utveckling förskollärare tillskriver 
sagoberättande. Vi använde oss av en kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer med förskollärare. Det resultat vi fick var att alla förskollärare arbetar med 
sagoberättande men på olika sätt. Sagoberättande går att arbeta med på en mängd 
olika sätt vilket framkom av resultatet. Det framkom även att förskollärarna anser att 
sagoberättande ger barn möjligheter till utveckling inom olika områden som 
exempelvis språket och de sociala färdigheterna. Våra slutsatser av resultat är att 
sagan är en viktig del i förskolans verksamhet för förskollärare och barn. 
Sagoberättande är även tillskrivet en viktig och betydande roll för barns utveckling. 
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1. Inledning 
 

I förskolan arbetar personal med språkliga uttrycksformer som ska ge barn möjlighet 
till lärande och utveckling. Barn i förskolan ska uppmuntras och stimuleras till 
exempelvis samspel, delaktighet, identitetsutveckling, självständighet och sociala 
färdigheter. Personalens uppdrag formuleras i läroplanen för förskolan (2010) på 
följande sätt: 
 

Arbetslaget ska /…/ ge barn möjlighet att utveckla sin 
förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 
upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med 
hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska 
och andra uttrycksformer (Utbildningsdepartementet, 
2010, s. 13). 

 
Genom tidigare erfarenheter i förskoleverksamhet har vi stött på en språklig 
uttrycksform och rutin som används men inte synliggörs, vilket är sagoberättandet. 
Enligt Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) är sagoberättande 
en rutin i förskolan som alltid har en oreflekterad avsikt eller medvetenhet till att 
utveckla barns förmågor. Denna oreflekterade sagorutin vi stött på genom tidigare 
erfarenheter väckte ett intresse och nyfikenhet att undersöka vad sagoberättandet 
kan ha för betydelse för förskollärare och barn. I studien undersöker vi även hur 
förskollärare säger sig arbeta med sagoberättandet i förskolans verksamhet. 
 

1.1 Syfte 
 

Studien syftar till att undersöka hur några förskollärare uttrycker att de arbetar med 
sagoberättande i förskolan samt vilken betydelse förskollärarna tillskriver 
sagoberättandets betydelse för barns utveckling och lärande. 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 

 Hur uttrycker förskollärare att de arbetar med sagoberättande i förskolan? 

 Vilken betydelse tillskriver förskollärare sagoberättande för barns utveckling? 
 

2. Litteraturgenomgång  
 

2.1 Litteratursökning  
 

För att hitta relevant litteratur till vår studie började vi med att söka i databasen 
DiVA. Detta gjorde vi för att finna inspiration i andra examensarbeten samt för att 
finna relevant forskningslitteratur. Vi lyckades genom dessa sökningar finna 
litteratur som berörde vårt valda ämne men största delen av litteraturen vi fann var 
av äldre datum. För att finna avhandlingar som är skrivna de senaste tio åren sökte vi 
på avhandlingar.se, skolporten.se, DiVA, Google scholar och ERIC. Dessvärre visade 
det sig att vårt ämne har ett begränsat urval av forskning som räknas som ”aktuell” 
forskning. De sökord som användes var sagans betydelse, sagoberättande, 
berättande, berättelser, sagor, sagan, saga, bokstavskoden, läsinlärning, 
skrivinlärning och språkutveckling. 
 
Litteraturavsnittet är uppdelat i fyra olika rubriker. Den första rubriken är ”Vad är en 
saga?”. Under denna rubrik presenteras en definition av vad en saga anses vara 
utifrån litteraturen. Den andra rubriken är ”Sagoberättandets betydelse för barn”. 
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Under denna rubrik presenteras vad sagan kan ha för inverkan på barn och deras 
utveckling. Tredje rubriken i litteraturavsnittet är ”Sagoberättandets betydelse för 
barns intresse till skrift- och talspråk”. Utifrån litteratur presenteras under denna 
rubrik vad sagor kan tillföra hos barn gällande läs- och skrivinlärning redan i 
förskolan. Den fjärde och sista rubriken i litteraturavsnittet är ”Arbetet med sagor i 
förskolan”. Olika sätt att i förskolan arbeta med sagor utifrån vad som presenteras i 
den valda litteraturen är det som lyfts under denna rubrik. 

 
2.2 Vad är en saga? 
 

En saga är en berättelse som oftast börjar med ”Det var en gång...” och sedan slutar 
med ”...levde de lyckliga i alla sina dagar” (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson & 
Klerfelt, 1993). Inledningsvis i en saga presenteras miljön, tiden och 
huvudpersonerna där ofta tid och rum är ospecifika och allmänna. Det är sällan i 
början eller slutet av en saga som det händer någonting. Vanligtvis avslutas en saga 
på ett sätt som gör att läsaren får fantisera vidare om vad som hände sedan. 
 
Det som symboliserar en saga är det goda mot det onda, vuxen och barn, ful och 
vacker, manligt och kvinnligt, liv och död och dum och klipsk (Lindhagen, 1993). 
Sagan handlar sedan om att huvudpersonerna blir tilldelade uppdrag som de sedan 
ska ut i världen och genomföra. 
 
Enligt Bettelheim (1979) kan sagor vara en berättelse som är byggd på fantasi med 
grund för lärande men samtidigt är sagan någonting unikt. De eviga frågorna: Hur 
ser världen ut? Hur ska jag leva mitt liv i den? Och dylika frågor besvaras genom 
sagor och myter. Sagan ger också barn möjlighet att fantisera hur de kan anpassa sig 
efter vad som avslöjas om den mänskliga naturen och livet. Lindqvist (1992) anser att 
grundsynen i en saga är optimistisk. 
 

2.3 Sagoberättandets betydelse för barn 
 

Barn föds in i en värld fylld med bilder och texter av olika slag exempelvis i tidningar, 
på skyltar, reklam och sagor (Dominkoviæ, Eriksson & Fellenius, 2006). I denna 
värld förutsätts det att människor ska behärska bild och text. Enligt Ljungström och 
Hansson (2006) är det redan från födseln som barn tar till sig människors signaler 
som de lagrar inom sig. Det är sedan i samspel med andra som barn jämför och 
bearbetar de lagrade signalerna. Redan från första början finns det berättelser, bilder 
och sagor med i barns värld. Sagoböcker är någonting som är utomordentliga källor 
till kunskap och gemenskap. Dessa sagoböcker och även andra former av böcker är 
fyllda med skatter som barn kan ta del av genom att bläddra, titta och läsa i. 
Utbildningsdepartementet (2010) skriver att barn i förskolan ska ges möjligheter att 
utveckla kunskaper i att kommunicera. Dessa kunskaper i att kommunicera är viktiga 
redan i förskolan för att barn ska kunna fungera i samhället. 
 
Redan i spädbarnsåldern kommer barn oftast i kontakt med böcker och sagor 
(Lundberg, 2006).  Detta kan barn göra genom att barnets familj läser sagor högt för 
dem. Det blir genom sagoläsning som barn lär sig att böcker innehåller en värld 
utanför den som de lever i. Både barn och vuxna uppskattar att få lyssna och uppleva 
sagor (Granberg, 2006). De barn som får höra sagor kan utveckla fantasin till att 
bland annat kunna föreställa sig vara en figur i sagans värld. Det är även de barn som 
i tidig ålder får möjlighet att höra berättelser och sagor som enklare kan känna 
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medkänsla, inlevelse och empati. Detta kan leda till att sagoaktiviteter i förskolan 
ökar barns repsekt och förståelse till andras kulturella och sociala miljö (Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993). Ytterligare aspekt som kan öka 
genom sagoberättande är den språkliga utvecklingen. Ljungström och Hansson 
(2006) anser att högläsning och sagoböcker är faktorer som stimulerar barns 
språkliga utveckling. Enligt Lundberg (2006) är det genom högläsningen som 
utvecklingen av ordförrådet stimuleras. En fördel med högläsning är därför att barn 
aktivt möter nya begrepp. Detta möte kan leda till ett utvecklat ordförråd. Fast (2001) 
menar att sagor ger barn möjligheter att lära sig om språket. Genom högläsning får 
barn lära sig hur språket är uppbyggt. Det är viktigt att alla barn på förskolan ges 
stimulans och utmaning till språkutvecklingen (Ekelund, 2007 
;Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
Redan i tidig ålder utvecklas barns förmåga att skilja på olika former av innehåll i 
berättelser skriver Ekelund (2007). Detta är ytterligare något som påverkar barns 
språkinlärning. Därför är det viktigt att barn redan i förskolan får höra sagor. Barn 
har rätt att utveckla sitt språk och att få höra på sagor oavsett vilken nivå de befinner 
sig på. Författaren skriver vidare att syftet med språkinlärningen kan vara att 
kommunicera med andra, samspela och höra berättelser. Dessa komponenter blir 
viktiga i förskolan. Barns lärande i förskolan ska enligt läroplanen för förskolan 
eftersträva samspel barn emellan samt med vuxna (Utbildningsdepartementet, 
2010). Det är genom berättelser och samspel som språket utvecklas mest skriver 
Ekelund. För att språket ska utvecklas krävs det mer av sagoberättandet än att enbart 
läsa sagan. Det är av betydelse om förskolläraren låter barnen vara delaktiga genom 
att låta de uttrycka sig (Ekelund, 2007; Utbildningsdepartementet 2010).  
 
Enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2010) är förskollärarens 
uppdrag att ta hänsyn till alla barns olikheter och anpassa verksamheten efter alla 
barn på förskolan. All undervisning ska ge barn möjligheter till att utvecklas fullt ut 
(Barnkonventionen, 1994). Barn mellan fyra och tio år är i en process där 
utvecklingen sker snabbt (Möhl & Schack, 1981). Denna snabba utveckling, menar 
författarna, yttrar sig i ökad kunskap om omvärlden och den egna personligheten. 
Förskollärare har i uppdrag att stimulera barns utveckling, vilket kan synliggöras om 
förskolläraren exempelvis erbjuder barn sagoböcker. Sagan kan därför bli en viktig 
del i barns liv. Dominkoviæ, Eriksson och Fellenius (2006) hävdar att barn som 
regelbundet får vara i kontakt med berättelser genom högläsning och eget bläddrande 
i böcker tränas i att tolka och analysera det okända. Det är även här läsprocessen 
startar hos barn. Ljungström och Hansson (2006) skriver att när barn kommer i 
kontakt med ord i böcker lär de sig även känna igen orden. Detta är något som är 
betydelsefullt och som kan underlätta för barn i deras läs och språk inlärning.  Vidare 
när förskollärare läser högt, samtalar, förklarar och ställer frågor lär sig barn 
omedvetet att läsa. Den intellektuella utvecklingen främjas av dessa faktorer som 
sagoberättandet kan ge barn (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson & Klerfelt, 
1993). Barn kan utveckla exempelvis sociala färdigheter och empati genom 
sagoberättande. Vidare kan barn lära sig nya ord och begrepp samt uttalet av ord och 
begrepp under sagoberättande. Barn är oftast medvetna om att de lär sig något 
genom sagoberättande, många vet däremot inte vad de lärt sig. När barn däremot 
kommer fram med en saga till en vuxen på förskolan och vill få boken läst då kan 
förståelsen göra sig synlig kring något viktigt (Fast, 2001). Genom bokstäverna i 
sagan har barnet förstått att innehållet förmedlar något som är roligt att höra. Enligt 
Lindqvist (1992) är det även under sagoberättandet som en direktkontakt skapas 
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mellan lyssnaren och berättaren. Direktkontakten är händelseinriktad och 
spännande. Samt är det genom direktkontakten mellan berättare och lyssnaren som 
barnen får ta del av sagoberättandets  värld. En vanlig variant av sagor är de som 
byggs på en värld som ständigt har en kamp mellan gott och ont, sagan visar även att 
det onda kan besegras. När förskollärare och barn tillsammans ”reser” till fantasins 
värld är lärande roligt och allting kan hända (Arnesson Eriksson, 2009). En 
låtsasdimension skapas inom barnen genom detta. Dimensionen kan hjälpa barn till 
att vara problemlösande och kreativa. Sagoläsning kan även ge möjligheter till att 
stimulera och utveckla fantasin och kreatviteteten hos barn (Edström, 1997).  
 

2.4 Sagoberättandets betydelse för barns intresse till skrift- 
och talspråk 
 

Ljungström och Hansson (2006) skriver att barns språk främjas i exempelvis möten 
med sagan. Redan i förskolan får barn oftast delta i högläsningsstunder. De flesta 
barn tittar då i boken under pågående läsning. Genom att låta barn titta i boken ser 
barnen bokstäverna, variationerna och kombinationerna i texten. Detta gör att barn 
ges möjlighet att se hela orden. Det är även detta som leder barnen att omedvetet 
bekantas med språkets hemligheter och egenheter. När barn sedan bekantar sig med 
texter genom exempelvis högläsning utvecklas förståelsen hos barn kring hur en text 
är uppbyggd och ordens placering i texten (Ekelund, 2007). Vägarna in i det talade 
och skrivna språket innebär att låta barn höra berättelser genom bland annat 
högläsning, vilket även blir lustfyllt för barn. Sagans form skiljer sig markant från 
talspråket, vilket barn uppfattar snabbt.  
 
Språket kan ses som obegripligt för nybörjare som lyssnar på sagor anser Ljungström 
och Hansson (2006). Barn har därför inga förväntningar på sig från början att finna 
former och regler i en text. Desto fler böcker barn hör ju tydligare blir det att förstå 
dessa former och regler som finns i texter. Det finns barn som inte får uppleva 
högläsning menar Ljungström och Hansson. Dessa barn kan få svårigheter att skapa 
förväntningar till att skriftspråket ska vara begripligt. Därför kan dessa barn senare 
uppleva svårigheter till att lära sig läsa. De barn som däremot får delta i 
högläsningssituationer kan komma att ha förväntningar på att skriftspråket ska vara 
begripligt. Detta leder till att dessa barn som upplevt högläsningssituationer ges 
bättre förutsättningar till att lära sig läsa. Högläsningen ger bland annat barn 
upprepningar av ord och uttal vilket kan leda till att barn därför ges bättre 
förutsättningar vid läsinlärningen. 
 

2.5 Arbetet med sagor i förskolan 
 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) menar att sagoarbete i 
förskolan alltid har en bakomliggande medvetenhet eller oreflekterad avsikt till att 
utveckla barns förmåga i antingen ena eller andra avseendet. I förskolan används 
sagor på en mängd olika sätt. Sagan kan exempelvis användas som en 
inspirationskälla till olika skapande aktiviteter eller lek. Ytterligare 
användningsområden inom förskolan är högläsning. Högläsning är ett sätt för 
förskolläraren att tala med barnet på istället för till barnen. Sagan kan även användas 
som en utmärkt utgångspunkt i ett temaarbete.  
 
Lundin Rossövik (2002) menar att sagoarbete inom tema kan ge barn en varierande 
inlärningsform då sagoarbeten låter barn pröva olika uttrycksformer. Detta främjar 
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barns lärande då människor är olika. När förskolan använder sig av tema som 
arbetssätt kan lärandet för barn bli sammanhängande och mångsidigt 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Vidare när sagan används som tema på förskolan 
ges både barn och förskollärare inspiration och arbetsglädje menar Arnesson 
Eriksson (2009). Genom att använda sagan som grund för barns utveckling och 
lärande ges barn ofta erfarenheter och upplevelser som berör dem på olika sätt. Det 
är när känslor och tankar väcks inom barn som de blir berörda. Det som berör barnen 
är något som känns viktigt och som barnen kommer minnas. 
 
I förskolan har förskollärare i uppdrag att stimulera och uppmuntra barn i deras 
språkutveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). Då förskollärare uppmuntrar och 
stimulerar barn kan bland annat intresse och nyfikenhet för skriftspråkets värld 
öppnas. Under barns vistelse i förskolan utvecklar de talspråk, ordförråd samt 
förmågan att leka med ord. Vidare ska barn ges möjligheter att utveckla förmågor 
som att ställa frågor, argumentera, kommunicera, och i att uttrycka tankar 
(Utbildningsdepartementet, 2010; Lundberg, 2006; Ekelund 2007). 
 
Ljungström och Hansson (2006) menar att förskollärare bör vara införstådda med att 
barn uppskattar upprepning av sagor. Det finns tydliga poänger med denna repetition 
av sagor. Upprepningen gör att barn lär sig bokspråket men även vad som skiljer sig 
från det skrivna och det talade språket. Brok (2007) menar att vid regelbundna 
sagostunder bör kärnan vara den utvecklande samvaron mellan vuxna och barn. 
Detta gäller särskilt för de äldre förskolebarnen. Förskolans sagostunder kan främja 
den sociala utvecklingen genom att personalen låter barnen uttrycka sina åsikter och 
upplevelser från sagan. En bra sagostund bör enligt Brok innehålla två olika inslag för 
att uppfylla detta. Det första är att barn hör sagan som förskolläraren valt ut. Det 
andra är när barn hört sagan då de ges möjlighet att uttrycka sina upplevelser till 
sagan. Att låta barn uttrycka sig genom att rita eller måla efter sagoberättandet är ett 
sätt att ta sagoberättandet vidare. Förskolläraren kan även samtala och diskutera 
med barnen där barnen ges möjligheter att uttrycka sig verbalt om exempelvis vad de 
tyckte var roligt, intressant, spännande och hemskt. Genom att förskollärare arbetar 
vidare med sagoberättandet på ett sådant sätt kan lust skapas hos barn till att själva 
berätta sagor. Lundberg (2006) menar att förskolepersonal arbetar på olika sätt med 
samspelet till barn under högläsning. En del förskollärare läser sagor utan uppehåll 
från början till slut, dessa förskollärare förutsätter att barn lyssnar hela tiden. Andra 
förskollärare gör pauser under sagan för att diskutera händelser i sagan eller nya 
begrepp. Dessa förskollärare väljer oftast ut episoder ur sagan som de använder som 
grund till längre samtal. I detta samtal knyter även förskolläraren an till barns egna 
erfarenheter.  
 

3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras vilken metod vi valt att använda i denna studie, urvalet, 
databearbetnings- och analysmetod, reliabilitet och validitet samt de etiska 
ställningstagandena. 
 

3.1 Forskningsstrategi 
 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod. Med kvalitativ metod, menar 
Denscombe (2009), är förståelsen av det som studerats i centrum och urvalet av 
personer är ofta ett fåtal. Inom den kvalitativa metod finns det en mängd olika 
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metoder till att samla in data som exempelvis intervjuer och observationer. Vi har 
valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Denscombe menar att 
oavsett vilken metod som används för att samla in data bör den förberedas och 
organiseras innan det går att analysera. När data är förbered och organiserad går det 
att analysera på ett meningsfullt och systematiskt sätt. Denna studie är riktad mot 
förskolan och därför genomfördes fältstudierna på olika förskolor. 
 
När datainsamlingen var färdigställd påbörjades analysarbetet. I analysen 
synliggjordes det som var återkommande och vad som skiljde sig åt i resultat och 
litteraturavsnitt. Under studiens gång undersöktes det noggrant när studien blivit 
mättad. Med mättad menar Denscombe (2009) att ytterligare fältstudier eller 
litteratur inte tillför något nytt. 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 

Inom den kvalitativa metoden vi valt är intervjuer ett alternativ då de ofta ger 
uttömmande svar (Patel, & Davidsson, 2003).  Intervjuer ger både den intervjuade 
och intervjuaren utrymme till att vara delaktiga i samtalet som förs. Detta är därför 
ett metodval som gynnar vår studie då vi i utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor 
vill undersöka hur förskollärare uttrycker sig gällande sagoberättande. 
 
Den intervjuform vi valt att använda är semistrukturerade intervjuer som enligt 
Denscombe (2009) innebär att intervjuaren har en färdig lista på frågor som ställs 
och besvaras. Enligt Stukát (2011) kan frågeguiden innehålla tänkbara huvudfrågor 
och eventuella följdfrågor. Den som intervjuar bör vara flexibel när det gäller 
ordningsföljden av hur frågorna ställs (Denscombe), för att låta den som intervjuas 
kunna tala mer utförligt samt utveckla sina tankar. Stukát menar att en 
semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren är medveten om vad intervjun bör 
täcka för områden. Reliabiliteten förstärks när respondenten får svara efter sina 
premisser under intervjuerna vilket var en av anledningarna till att den 
semistrukturerade intervjuformen valdes. 
 
Bjørndal (2005) skriver att genom intervjuer kan detaljer upptäckas. Vidare är 
samtalet ett bra sätt för att få fram upplevelser och tankar hos respondenten. Stukát 
(2011) menar att ytterligare fördel med intervjuer är att djupare svar kan ges samt 
förståelse för vad respondenten menar. Nackdelar med intervjuer är att det kräver tid 
till förberedelser eller att de som intervjuas färgas av uppfattningar som intervjuaren 
visar. Ytterligare nackdel är att genomförandet och bearbetningen kräver tid. För att 
intervjun ska ge goda resultat är det viktigt, enligt författaren, att intervjuklimatet är 
bra i den meningen att det inte finns någon tidspress eller störande ljud. 
 

3.3 Urval 
 

Urvalet i denna studie består av åtta förskollärare. Förskollärarna som valdes ut till 
studien är utbildade förskollärare och arbetar på olika förskolor i Mellansverige. De 
intervjuade valdes ut från förskolor som vi tidigare varit kontakt med. De åtta 
förskollärarna arbetar på sju olika förskolor. Studien bygger på ett 
bekvämlighetsurval då de intervjuade valts ut från förskolor som vi tidigare varit i 
kontakt med. Densombe (2009) skriver att ett bekvämlighetsurval handlar om att 
fokus ligger på de studerandes bekvämlighet gällande urvalet Vi valde att göra denna 
form av urval eftersom vi hade begränsat med tid för att genomföra studien. Detta 
menar Denscombe är en av de vanligaste orsakerna till att ett bekvämlighetsurval 
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görs. Förskollärarna som intervjuades är mellan 23-60 år. De utvalda förskollärarna 
arbetar med barn upp till sex år. Förskollärarna har arbetat mellan ett och 38 år. 
Några av förskollärarna arbetar med åldersindelade barngrupper och andra i 
syskongrupper.  
 

3.4 Etiska ställningstaganden 
 

I denna studie har vi följt Vetenskapsrådets (2011) principer. Dessa principer fyra 
forskningsetiska principer vilka är samtyckeskravet, nyttjandekravet, 
konfidentialitetskravet och informationskravet. Inledningsvis informerades 
deltagarna muntligt kring dessa fyra forskningsetiska aspekter samt vad dessa 
innebär. 
 
Innan intervjuerna fick deltagarna information kring syftet med studien samt att 
intervjun skulle ljudinspelas. Deltagarna informerades även om hur 
ljudinspelningarna skulle hanteras, förvaras och att de kommer raderas efter 
opponeringen. Vi berättade också om rättigheten till att deltagarna när som helst kan 
dra sig ur studien. Deltagarnas personuppgifter kommer behandlas konfidentiellt 
vilket innebär att det inte kommer framgå vilka som deltagit i studien. Deltagarna 
informerades även om att resultatet kommer bli offentligt eftersom det kommer 
publiceras på DiVA. Vi har beaktat nyttjande kravet genom att informera deltagarna 
att resultatet endast kommer att användas i uppsatsarbetet. De slutligen samtycka till 
ett deltagande.  
 

3.5 Databearbetning och analysmetod 
 

Det är lättare att analysera ett transkriberat material i jämförelse med enbart det 
material som finns på ljudinspelningen (Denscombe, 2009). Det är anledningen till 
att vi valde att transkribera intervjuerna. Vi valde att dela upp transkriberingen 
mellan oss för att underlätta arbetet med intervjuerna. Denscombe skriver att ett 
vanligt sätt är att det transkriberade materialet enbart grundas på de orden 
deltagarna i studien säger. Detta gör att pauser, betoning och uttal inte tas med. 
Bristen med detta kan vara att viktiga innebörder i datainsamlingen försvinner vid 
transkriptionen. Vi tog detta i beaktning under transkriptionerna men valde att 
fokusera på orden. Vi valde att göra transkriptionerna läsvänliga och enkla att förstå 
utan de små detaljerna. 
 
Denscombe (2009) menar att det finns utmaningar vid utskrift av ljudinspelningar. 
En av dessa utmaningar kan vara att de intervjuade inte alltid talar i avslutande eller 
fullständiga satser. För att göra transkriptionerna läsvänliga och begripliga, för dem 
som ska läsa resultatet, blev vi tvungna att ”snygga till” utskrifterna. En ytterligare 
utmaning kan vara att det är svårt att höra vad de intervjuade säger. Denna utmaning 
uppstår oftast vid gruppintervjuer, vilket är anledningen till att vi valde att göra våra 
intervjuer med en förskollärare i taget. Däremot kan denna utmaning även uppstå om 
vid yttre störningsmoment. De studerande blir tvungna att ta ställning vid en sådan 
utmaning om vissa delar i intervjun då ska tas bort eller om det går att göra en 
tolkning kring vad som sägs. Vi har inte upplevt detta problem och har därför kunnat 
urskilja vad alla de intervjuade förskollärarna svarade.  
 
I analysen har vi valt att följa sju steg som Dahlgren och Johansson (2009) ser som 
kännetecknande för en kvalitativ analys. Första steget enligt denna analysmetod är 
att bekanta sig materialet. Detta har vi gjort genom att läsa transkriptionerna 
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noggrant. Efter att ha bekantat sig med materialet valde vi ut de betydelsefulla 
delarna ur intervjuerna som sedan ska ingå i vårt resultat, detta är även steg två i 
denna analysmetod. Steg tre är sedan att bearbeta materialet där likheter och 
skillnader ska sökas i resultatet. Detta gjorde vi genom kontinuerliga samtal kring 
innehållet i de olika intervjuerna. Under dessa samtal diskuterade vi bland annat 
kring vad deltagarna sa och inte sa under intervjuerna. Vidare markerade vi de 
likheter och skillnader vi hittat. Enligt Dahlgren och Johansson är steg fyra sedan att 
gruppera likheter och skillnader. Detta steg valde vi att inte genomföra istället valde 
vi att arbeta med det skrivna resultatet. Att skapa kategorier i resultatet är det femte 
steget inom denna analysmetod. Därför delade vi resultatet i olika delar för att sedan 
sortera dem utifrån kärnan i de olika delarna. Delarna sorterades i olika kategorier 
med passande namn utifrån kärnan i innehållet. Att namnge kategorierna är även det 
sjätte steget inom denna analysmetod. Till en början skapade vi tolv olika kategorier 
som sedan reducerades till sex. Dessa sex rubriker är: Sagoberättandets betydelse för 
barns språkliga utveckling, Sagoberättandets betydelse för barns sociala färdigheter, 
Sagoberättande som gemenskap, Sagoberättande som arbetssätt, Sagoberättandets 
betydelse för läs- och skrivinlärning och Val av sagoböcker. När vi sedan definierat 
våra sex kategorier valde vi att påbörja analysen vilket även är det sista steget inom 
denna analysmetod som Dahlgren och Johansson anser kännetecknar en kvalitativ 
analys. Vi har valt att analysera genom att jämföra resultatet med vår litteratur samt 
våra tidigare erfarenheter från sagoarbete i förskola. När analysen var färdig valde vi 
att titta igenom det vi skrivit för att säkerställa att den är kopplad till studiens syfte 
men även för att kontrollera att varje kategori under analysen är exklusiv. Det är 
under rubriken resultat som deltagarnas uppfattningar beskrivs utifrån 
intervjuguidens frågor. Analysen däremot består av de kategorier som skapats utifrån 
resultatet. Det är även i analysen och diskussionen som studiens forskningsfrågor 
besvaras till skillnad från resultatet av intervjuerna som besvarar intervjufrågorna. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 

Stukát (2011) menar att i en studie finns det alltid styrkor och svagheter. Svagheterna 
vi kan ser i vår studie är det låga antalet deltagare då vi endast intervjuade åtta 
förskollärare. Detta kan ha påverkat resultatet i vår studie då innehållet av 
intervjuerna blev en aning tunt. Vid fler intervjuer kunde resultatet ha blivit djupare, 
mer innehållsrikt samt gett fler perspektiv. Datainsamlingen begränsades även av att 
samtliga deltagare inte arbetade aktivt med sagoberättande, vilket också kan ses som 
ett resultat i sig. 
 
En av styrkorna är intervjumallen då den var utformad med relevanta frågor med 
förslag på följdfrågor. Detta gjorde att även vi upplevde intervjufrågorna i mallen som 
relevanta. Under intervjuerna uppfattade vi att förskollärarna förstod frågorna utan 
svårigheter. Detta gjorde att vi fick utförliga svar från de förskollärare som arbetar 
mer aktivt med sagoberättande. De förskollärare som inte arbetar lika aktivt med 
sagor gav begränsande svar på en del av frågorna. Ytterligare faktor som kan påverkat 
vår studies reliabilitet är att vi valde att dela upp intervjuerna mellan varandra. Detta 
gjorde vi för att få mer tid till att arbeta med studien. Däremot använde vi oss av 
ljudinspelning vilket gav oss möjlighet att lyssna på alla intervjuer i efterhand. 
Intervjuerna bearbetades tillsammans vilket vi anser stärker studiens reliabilitet. Då 
flera av de intervjuade lämnat liknande svar på många av frågorna från 
intervjumallen anser vi att studien är trovärdig och tillförlitlig. Stukát (2011) skriver 
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att om flera människor uppfattat en sak på samma sätt ökar studiens reliabilitet och 
validitet.  
 

4. Resultat 
 

Vårt resultat presenteras i fyra olika kategorier. Resultatet är byggt på de intervjuades 
tankar kring sagoberättandets betydelse för barns utveckling i förskolan samt kring 
hur förskollärare arbetar med sagoberättandet i förskolan. 

 
4.1 En ”bra” och ”mindre bra” saga 
 

Deltagarna lyfter flera fördelar med högläsning som exempelvis att det är roligt, 
lärorikt, avkopplande, intresserant och språkutvecklande. Vidare förmedlar 
sagoberättande en gemenskap där även fantasin lyfts fram av några förskollärare. 
Samtliga intervjuade förskollärare finner att en bra saga fångar barns nyfikenhet och 
intresse. Att språket är lättförståeligt och inte har för svåra ord anser hälften av 
förskollärarna är en viktig del i en bra saga. Som komplement till språket anser ett 
fåtal av de intervjuade att bilder i en saga kan spela en viktig roll, då bilder fångar 
barns intresse och gör texten mer förståelig. Några av de intervjuade anser även att 
en bra saga ska ha ett tydligt och ”bra” budskap samt att sagan ska vara lagom lång. 
Det framgår inte i intervjuerna vad ett ”bra” budskap innefattar. 
 
En av de intervjuade uttryckte sig kring ett bra budskap på detta sätt: 

 
Sedan är det givetvis också bra om sagan/boken har ett 
budskap och för de små barnen ska det helst vara ett 
klart och tydligt budskap. 

 
Den intervjuade berättar dock inte mer kring vad ett klart och tydligt budskap kan 
vara. En mindre bra saga för majoriteten av de intervjuade handlar om att den inte 
fångar barns nyfikenhet och intresse. Detta gör att barn tappar fokus och 
koncentration. En saga som inte har en tydlig röd tråd eller där bild och text inte hör 
ihop är två exempel som en förskollärare tar upp på vad som gör att barn inte fångas 
av sagan. Sagor som har för få eller inga bilder samt är för långa är ytterligare 
faktorer som kännetecknar en mindre bra saga enligt de intervjuade. 
 
De flesta av förskollärarna anser även att en saga där språket inte är anpassat efter 
barns ålder inte utgör en bra saga. En förskollärare nämnde att i en del sagor finns 
det ”fula” ord, slang och förkortningar det senare är något som kan missgynna barn 
som ska knäcka bokstavskoden för att lära sig läsa och skriva. Dessa barn måste se 
orden.  
 

4.2 Arbete med sagor 
 

Det finns många sätt att arbeta med sagor på, framkom det under intervjuerna. De 
flesta av förskollärarna läser dagligen och samtalar kring sagan med barnen under 
och efter läsningen. Ett exempel på hur och när samtalet kan ske under läsningen är 
när förskolläraren visar bilden/bilderna för barnen. Ett fåtal förskollärare använder 
sig av teckningsarbete som återkoppling och möjlighet till reflektion och diskussion 
av läst saga. 
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Sagan kan även användas som utgångspunkt i temaarbeten menar några av de 
intervjuade förskollärarna. Detta förklarar en av de intervjuade på detta sätt: 
 

På avdelningen där jag arbetar har vi ofta sagotema. 
Då utgår vi från en sagofigur som exempelvis Pippi 
Långstrump. i teman får vi med både språk, 
matematik och andra viktiga saker som hur man ska 
bete sig mot andra. 

 
När ett ”problem” uppstår på förskolan som en av förskollärarna berättar kan sagan 
även användas som ett hjälpmedel till att diskutera problemet med barngruppen. I ett 
sådant läge väljer förskollärarna sagor som behandlar problemet för att öppna upp 
till samtal. Ett exempel på detta kan vara om det sker konflikter på förskolan kan 
sagoböcker om vänskap vara ett alternativ. Detta gör att förskolläraren kan samtala 
kring hur en bra kompis ska vara med barnen. 
 
En förskollärare berättar att hon använder sagor som handlar om annat än vad 
normen säger kring familjesituationer och religioner. Detta gör förskollärarna 
tillsammans sina kollegor för att lära barn att utmana normer. Förskollärare berättar 
att alla människor är olika och har olika livssituationer vilket barnen ska få möjlighet 
att öka förståelsen för. Ett ytterligare sätt att arbeta på med sagan kan vara att 
använda ”veckans boktips” som en förskollärare berättar på intervjun. Barnen får i ett 
sådant arbetssätt välja ut sin favoritsaga som sedan läses upp i helgrupp. Efter 
högläsningen reflekterar barnen tillsammans med förskollärarna kring vad de hört. 
Detta arbetar aktivt en av de intervjuade förskollärarna med. Ett fåtal av 
förskollärarna som intervjuades använder sagan för att dämpa ljudnivån. Syftet med 
dessa sagostunder ser förskollärarna som en lugn stund för barnen där de kan varva 
ner.  
 
Valet av sagor görs oftast av de vuxna i verksamheten, förklarar de intervjuade 
förskollärarna. Det är endast ett fåtal som låter barnen välja vilka sagor som ska 
läsas. De förskollärare som väljer ut sagorna själva gör det utifrån olika faktorer. En 
del utgår från temaarbeten som pågår på avdelningen. En annan väljer sagor utifrån 
upplevelser som barnen kan känna igen sig i. Ytterligare faktor som påverkar valet för 
ett fåtal av förskollärarna är tips och idéer från kollegor. Sagoböcker finns tillgängliga 
på de flesta förskollärares avdelningar. På de flesta avdelningarna är böckerna 
tillgängliga för barnen att bläddra i. Genom att ha böcker tillgängliga, anser en av de 
intervjuade förskollärarna, att barnen uppmuntras till att vilja lära sig läsa och skriva. 
En av de intervjuade förklarade vilka böcker som är tillgängliga på detta sätt: 

 
De böcker vi lånat från biblioteket står högt upp så att 
bara de vuxna når dem. Men annars har vi böcker som 
är förskolans och dem står tillgängliga på en lägre 
hylla. Anledningen är att biblioteksböckerna är ju bara 
lånade och inte våra därför vill vi inte riskera att 
barnen har sönder de. 

 
Sagoböckerna lånar de flesta av de intervjuade på kommunernas bibliotek. Det är 
överlag förskollärarna själva som gör valet av sagor. Ett fåtal av förskollärarna tar 
med sig några barn ur barngruppen och låter dem välja ut en del av de böcker som 
ska lånas. På några av de intervjuades avdelningar finns därför biblioteksböcker. Det 
framkom dock att dessa böcker inte är tillgängliga för barn. Anledningen till detta är 
att personalen inte vill riskera att barnen ska råka ha sönder något som de bara har 
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på lån. En förskollärare måste därför finnas med om barnen vill titta i en 
biblioteksbok. 
 
Majoriteten av förskollärarna läser sagor varje dag för barnen. Det varierar dock 
kring hur ofta förskollärarna läser. En av de intervjuade förklarade att på grund av 
uppdelning mellan förskollärarna på avdelningen läser de inte personligen varje dag 
för barnen. För en rättvis arbetsfördelning läser förskollärarna varannan dag. Detta 
gör dem för att alla förskollärare ska få läsa någon gång under veckan. De flesta av 
förskollärarna berättar att de även läser sagor för barnen när barnen tar initiativ och 
ber dem att läsa en saga utöver de fasta sagostunderna.  
 
Nackdelar med högläsning är svåra att se menar ett fåtal av de intervjuade 
förskollärarna, några berättade att för stora läsgrupper kan bli till en nackdel för barn 
som exempelvis har svårt att sitta still längre stunder. Ytterligare nackdel, enligt de 
intervjuade, är att förskollärarna kan bli avbrutna när de läser. En annan faktor som 
kan påverka sagostunder negativt, nämner ett fåtal av förskollärarna, är att 
förhållningssättet inställningen hos förskolläraren till sagoläsningen påverkar 
barnen. Ett fåtal av förskollärarna tar även upp vikten av att byta ut böcker oftare på 
avdelningen.  
 

4.3 Barns delaktighet 
 

De flesta förskollärarna anser att samtalet och diskussionerna kring sagans innehåll 
samt att ställa frågor till barnen om boken är betydelsefulla delar i sagoberättandet. 
Att låta barnen rita eller måla är något några av förskollärarna tog upp som exempel 
på en återkoppling till sagor. Sagoberättandet ger barnen inspiration till att rita eller 
måla något ur sagans innehåll. En av de intervjuade uttryckte sig på detta sätt: 
 

Jag följer upp sagan genom att ställa frågor som 
kommer du ihåg? Tar tillvaro på barns frågor och 
funderingar, barnen kan exempelvis få rita något ur 
sagan efter jag läst klart sagan. Det blir som en 
idébank att arbeta vidare med och prata kring. 

 
Genom att prata kring sagans innehåll menar en förskollärare att det är viktigt att ta 
reda på om barnen förstått innehållet i sagan. Förskollärare kan ta reda på om barnen 
förstått sagans innehåll genom att ställa frågor under sagoläsningen. En annan 
förskollärare berättar däremot att hon inte följer upp sagoläsningen mer än att fråga 
barnen hur de tyckte sagan var. 
 
Förskollärarnas förväntningar på barnen vid sagoläsning är att de ska vara delaktiga, 
aktiva lyssnare och intresserade. Hur aktiviteten förväntas vara beror på situation, 
ålder och antal barn man läser för. Exempelvis att läsa för 15 tvååringar kan leda till 
svårigheter i att få alla barn delaktiga, förklarade en av de intervjuade förskollärarna.  
Däremot om förskollärare läser för färre barn kan förskolläraren snabbare upptäcka 
om alla barn hört och förstått sagans innehåll genom samtal.  
 
Det ska vara en balansgång om barnen ska vara delaktiga eller passiva under 
sagoberättande förklarar en förskollärare. En annan förskollärare berättar däremot 
att hon vill att barnen ska vara tysta under hela sagoläsningen för att inte störa. 
Vidare uttryckte vidare en förskollärare kring förväntningar under sagoberättande på 
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detta sätt, ”Jag har inga förväntningar, det får komma fram det som blir utav 
berättelserna”. 
 

4.4 Sagoberättandets syfte och betydelse 
 

Syftet med att de intervjuade förskollärarna använder sagor varierar men däremot är 
de rörande överens om en faktor nämligen sagoberättandets betydelse för 
språkutvecklingen. Förskollärarna anser att sagostunder främjar barns 
språkutveckling. Sagoläsningen kan ge barn intresse för bokstäver, siffror och färger 
och det menar en av de intervjuade förskollärarna kan främja läs- och 
skrivutvecklingen. Vidare förklarar förskolläraren att det är betydelsefullt om barn 
börjar knäcka bokstavskoden innan de börjar skolan. Ett fåtal av förskollärarna ser 
även sagan som en stöttepelare inför läs- och skrivinlärningen. Detta förklarar en av 
de intervjuade på detta sätt: 
 

Sagan betyder nog mycket för barn. Jag tror att sagor 
är stöttepelare i att lära barn att läsa och skriva. Sagor 
ger barn möjlighet att utveckla ordförrådet och 
liknande. 

 
De flesta av de intervjuade menar att sagoberättande har stor betydelse för barns 
språkutveckling och stimulerandet av fantasin. De menar att när barn får uppleva 
språk främjas denna inlärning. Sagoaktiviteter gynnar även lärande och ger barn 
möjlighet att bearbeta känslor anser ett fåtal av de intervjuade förskollärarna. Det är 
även viktigt att barn ges möjlighet att träna på att lyssna aktivt vilket sagoberättande 
ger menar några förskollärare. De flesta av förskollärarna som intervjuades menar att 
utöver lärande och utveckling ger sagoberättande även en lugn stund med gemenskap 
och närhet. Detta är något många barn är i behov av att känna trygghet på förskolan 
berättar ett fåtal av de intervjuade. En av förskollärarna uttryckte denna trygghet på 
detta sätt: 
 

Fördelar är att det är en bonus för barnen varje dag 
när tillfället ges. Barnen varvar ner, fantasin får flöda 
det är också något gemensamt och att samspel som 
sker under sagan. Sedan är det nog en trygghetskänsla 
att få gosa ner sig bland kuddarna och få höra sagor 
tror jag. 

 
En del av förskollärarna menar att sagan är betydelsefull för barn eftersom den ger 
dem ökad empati och problemlösningsförmåga. Barn kan även identifiera sig med en 
mängd olika sagor vilket gynnar deras utveckling. Sagor kan även vara 
lekinspirerande för barn anser ett fåtal av de intervjuade förskollärarna. Därför får 
sagan stor betydelse för barn eftersom leken är viktig för barns utveckling och 
lärande. 
 
Sagan har stor betydelse för de intervjuade förskollärarnas yrkesutövning. De flesta 
använder sagan som ett hjälpmedel till att uppnå de mål som finns i förskolans 
läroplan. Det går även att använda sagan som exempelvis genom temaarbete, 
uppföljning med teckning och samtal. För att få inspiration anser några av 
förskollärarna att sagan är ett perfekt hjälpmedel. I sagans värld finns många detaljer 
som går att ta inspiration från olika arbetsformer. 
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4.5 Sammanfattning 
 

Det finns många olika varianter av sagoarbete, framkom det av intervjuerna. En del 
förskollärare läser enbart sagan från pärm till pärm medan andra öppnar upp till 
samtal och reflektion. Sagan kan bli mer än bara högläsning menar de intervjuade 
förskollärarna. Den kan bland annat ges möjligheter till fortsatta aktiviteter. 
 
De intervjuade förskollärarna reflekterar på ett liknande sätt kring sagoberättande 
och dess betydelse. Förskollärarna menar att sagan kan få större betydelse för barns 
utveckling och lärande om förskollärarna arbetar med sagoberättande på fler sätt än 
att bara läsa sagan. Samtalet och reflektionen blir viktiga komponenter för att sagan 
ska kunna ge barn möjligheter till utveckling. Genom att använda samtal och 
reflektion som återkoppling uppmuntras bland annat barn till språkutveckling vilket 
en del förskollärare berättar.  
 
Språket blev det centrala under intervjuerna, då förskollärarna själva tog upp vikten 
av sagoberättande eftersom det främjar språkutvecklingen. De flesta ser att 
sagoberättande kan inspirera språkutvecklingen genom att barn ges möjligheter att 
utöka ordförrådet och lära sig uttal.  
 

5. Analys och diskussion 
 

I följande avsnitt presenteras metoddiskussion, resultatanalys och diskussion, 
slutsatser nya forskningsfrågor samt pedagogisk relevans. 
 

5.1 Metoddiskussion 
 

Vi valde en kvalitativ metod eftersom det gav oss möjlighet att få förståelse kring 
förskollärares uppfattningar om sagoläsning i förskolan. De semistrukturerade 
intervjuerna valde vi för att ge motparten möjlighet att tala utförligt och utveckla sina 
tankar med hjälp av eventuella följdfrågor. Denna intervjuform var effektiv då 
deltagarna gav oss utförliga och intressanta svar på frågorna. Därför uppfattar vi att 
vi valt rätt forskningsmetod då vi fått svar på syftet och forskningsfrågorna med hjälp 
av resultatet. Intervjumallen vi använde oss av innehöll relevanta och genomtänkta 
frågor vilket vi anser har underlättat analysarbetet då det innebär att resultatet 
fångade studiens syfte och forskningsfrågor. Vi ser att vi hållit oss till studiens ämne. 
Däremot i efterhand har vi kommit fram till att vi kunde ställt fler följdfrågor. Detta 
kunde gett oss ett mer innehållsrikt resultat. Däremot har inte detta påverkat 
resultatet negativt men det kunde ha gett oss ett djupare och mer nyanserat resultat. 
 
Under våra intervjuer anser vi att intervjuerna blev mer som samtal kring 
sagoberättandets betydelse. Däremot vid första intervjun upptäckte vi en svårighet 
som kan uppstå med denna intervjuform. Deltagarna i den första intervjun fick inte 
tid att tänka efter ordentligt men det var något som vi tänkte på i nästkommande 
intervjuer. Motparten behöver tid till att tänka efter för att kunna ge utförliga svar. 
Om vi som intervjuar inte är införstådda i detta kan oftast inte deltagarna ge utförliga 
svar och resultatet kan då bli oanvändbart. För att undvika denna svårighet anser vi 
att det är viktigt att ge deltagarna den tid de behöver för att fundera kring frågan som 
ställts.  
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5.2 Resultatanalys och diskussion 
 

Nedan följer vår analys och diskussion kring studiens resultat med stöd i 
litteraturavsnittet. Detta avsnitt är även grundat i studiens syfte. 
 
5.2.1 Sagoberättandets betydelse för barns språkliga utveckling 
 

När det gäller sagoberättandets betydelse lyfter Ekelund (2007) språkutvecklingens 
centrala betydelse och det är också något som återkommer i våra intervjuer då de 
flesta intervjuade är ett hjälpmedel till fortsatt språkutveckling och förståelsen till 
språket. Enligt Ljungström och Hansson (2006) kan sagoberättande ses som en 
dialog där barn kan ställa frågor kring sagans innehåll och bilder. Ett naturligt 
avbrott för en sådan dialog kan vara när bilderna i boken visas menar en av de 
intervjuade. Resultatet är till viss del motsägelsefullt gällande barns språkliga 
utveckling. Ett fåtal av de intervjuade menar att sagoberättande ger barn möjlighet 
till språkutveckling om det sker samspel under högläsningen. Då de senare under 
intervjun förklarar att de förväntar sig att barnen ska vara tysta under hela 
sagoberättandet. Detta förhållningssätt kan förvirra barnen i verksamheten. Barnen 
kan uppleva att klimatet är öppet för samspel under sagoberättandet. Däremot när 
barnen vill delge sina tankar under sagoberättandet kan förskolläraren be dem vara 
tysta. Lundberg (2006) menar att förskollärare kan använda sig av två olika sätt att 
arbeta med sagoberättande. Det ena är att vara tillåtande till samspel medan den 
andra är att förskolläraren är auktoritär genom att inte tillåta samtal under 
sagoberättandet. Vi upplever att de intervjuade använder sig av båda arbetsätten, 
som Lundberg beskriver, samtidigt. Anledningen till att förskollärarna praktiserar två 
skilda sätt att förhålla sig i samspelet med barnen kan vara att de strävar mot att ha 
ett öppet klimat kring sagoberättandet men att det finns en tanke med vikten av att 
läsa klart berättelsen. 
 
Majoriteten av de intervjuade menar att barn genom sagoberättande uppfattar ord 
och begrepp samt uttal vilket har betydelse för barns språkutveckling vilket även 
Lundberg (2006) lyfter. Ett fåtal av de intervjuade förklarade att ord och begrepp 
som finns i sagoböcker kan vara obekanta för barn och då är det viktigt att som 
förskollärare förklara dessa ord. Lundberg menar att genom detta kan barn öka 
ordförrådet och språkutvecklingen vilket en del av intervjuade berättar. Däremot 
framkom det inte under intervjuerna om förskollärarna använder sin förståelse 
gällande språkutvecklingen i praktiken. Trots att detta inte framkommer bekantas 
och upplever barn både ord och uttal under sagostunder. Resultatet stödjer 
Ljungström och Hansson (2006) tanke om att barn lär sig språket på ett omedvetet 
sätt när förskollärare läser för dem. Barn möter språk på ett naturligt och lustfyllt sätt 
genom sagoberättande menar de intervjuade. 
 
5.2.2 Sagoberättandets betydelse för barns sociala färdigheter 
 

De intervjuade förskollärarna menar att genom sagoberättande kan barn utvecklas 
exempelvis inom det sociala området. I sociala färdigheter ingår delar som lyssna på 
andra, empati samt att föra samtal med andra barn och vuxna. Resultatet visar att 
barn kan få möjlighet till att utveckla de sociala färdigheterna genom sagoberättande. 
För att detta ska fungera krävs det samspel visar resultatet vilket även Ekelund 
(2007) visar då samspelet kan ske mellan förskollärare och barn samt barn emellan. 
Därför är det av vikt att sagoberättande består av mer än enbart högläsning. Vi ser, 
liksom Utbildningsdepartementet (2010), att barn i förskolan ska ges möjligheter till 



15 

 

fortsatt utveckling och lärande samt att barn ska ges möjlighet att uttrycka sig och 
samspela. De intervjuade förskollärarna menar att samspelet mellan förskollärare 
och barn under och efter sagoberättande är en möjlighet att ta reda på om barnen 
förstått innehållet i sagan. 
 
5.2.3 Sagoberättande som gemenskap 
 

Granberg (2006) lyfter att sagoberättande ger en gemenskapskänsla och ökad empati 
hos barn vilket även resultatet visar. När förskollärare enbart utgår från att skapa en 
gemensmakskänsla under sagoberättande finns risken att sagostunden endast blir en 
form av vila. Vi ser gemenskap och empati som två positiva faktorer av 
sagoberättande. Däremot uppfattar vi att de intervjuade oftast lägger all vikt vid 
dessa två faktorer istället för att ta vara på lärandesituationen. Detta kan ske 
omedvetet då Pramling Samuelsson, Asplund Carlssson och Klerfelt (1993) menar att 
sagoberättande kan ha en oreflekterad avsikt. För att ta vara på lärandesituationen 
och samtidigt fokusera på gemenskap kan en balansgång mellan gemenskap, trygghet 
och empati gentemot lärande, fantasi och kreativitet vara ett alternativ. Denna 
balansgång är något vi strävar efter att upprätthålla med sagoberättande. 
Balansgången är dock inte ett krav som förskollärare måste arbeta med då det finns 
fler metoder och syften med sagoberättande. Sagoberättandet fungerar även om det 
enbart är fokuserat på gemenskap och vila då Ljungström och Hansson (2006) menar 
att sagoberättande är en utomordentlig källa till gemenskapskänsla. 
 
5.2.4 Sagoberättande som arbetssätt 
 

Det går att arbeta med sagoberättande på flera sätt förklarar de intervjuade 
förskollärarna. Ett fåtal av de intervjuade arbetar med sagoberättande genom 
temaarbete. En fördel Arnesson Eriksson (2009) lyfter fram med temaarbete är att de 
oftast ger inspiration, lust till lärande, nyfikenhet och arbetsglädje hos både barn och 
förskollärare. I Utbildningsdepartementet (2010) står det skrivet att temaarbete är 
ett arbetssätt där lärandet för barn kan bli sammanhängande och mångsidigt. En av 
de intervjuade förklarade att de använder sagoberättandet som utgångspunkt i 
temaarbeten. Fördelen vi ser med temaarbete är att oftast sker dessa arbeten över en 
längre period. Detta kan ge barn möjlighet till återkoppling och reflektion vilket kan 
bidra till djupare förståelse kring temat. Lindö (1986) menar att en ytterligare fördel 
är att temaarbete är ett meningsfullt sätt att arbeta som ger barn möjligheter till 
utveckling inom bland annat språk. Detta lyfter även de intervjuade som en viktig 
fördel med temaarbete. Däremot framkom det inte under intervjuerna varför 
förskollärarna ser temaarbete som meningsfullt utöver språkutvecklingsmöjligheter. 
En andledning till att förskollärarna inte lyfte mer kring meningsfullheten med tema 
kan vara att de ser det som en självklarhet. Vi ser däremot även en nackdel med 
temaarbete då det kan kräva tid till förberedelser samt att det kan vara svårt att få tag 
i material som är anpassat för barngruppen och temaämnet. En av de intervjuade 
arbetar med sagoberättande genom bland annat dramatisering. Dramatisering av en 
saga barn hört är ett sätt att arbeta på med sagoberättande. Denna dramatisering går 
att arbeta med på olika sätt exempelvis när barn hört sagan ”De tre bockarna Bruse” 
kan förskollärarna dramatisera sagan för barnen. Förskollärare har här ett viktigt 
uppdrag att uppmuntra och stödja barnen som vill delta i dramatiseringen av en saga 
och för de barn som inte vill delta bör det finnas andra alternativa aktiviteter. Eller 
att dessa barn kan ges en roll som inte är lika framträdande. 
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5.2.5 Sagoberättandets betydelse för läs- och skrivinlärning 
 

Ekelund (2007) skriver att när förskollärare använder sagoberättande kan förståelsen 
utvecklas hos barn kring hur texter kan vara uppbyggda vilket även vi ser. I de flesta 
förskollärarnas utsagor framkommer det uppfattningar om att sagoberättande 
fungerar som ett stöd i barns skriv- och läsinlärning. De uttrycker detta som något 
positivt och viktigt för barns utveckling. De intervjuade menar att sagoläsning 
inspirerar till språkförståelse när text och bilder hänger ihop. Vi ser att bilderna i 
sagoböcker även kan hjälpa barn att förstå vad som står i sagan. När förskolläraren 
läser texten bekräftas oftast denna uppfattning. När text och bild hänger ihop är 
något förskollärarna kännetecknar som en ”bra” saga. Författarna menar att när barn 
får uppleva sagoberättande på ett språkutvecklande sätt kan de känna trygghet när de 
senare utvecklar deras läs- och skrivinlärning. Vidare kan barn skapa förväntningar 
till att läs- och skrivinlärning ska vara något begripligt.   
 
5.2.6 Val av sagoböcker 
 

Samtliga förskollärare i vår studie låter barnen välja böcker då de går till biblioteket. 
Det framkom också av intervjuerna att det endast är ett fåtal äldre barn på förskolan 
som får följa med till biblioteket. Utbildningsdepartementet (2010) skriver fram att 
verksamheten ska anpassas den passar alla barn. Därför kan detta bli ett 
motsägelsefullt förhållningssätt då förskollärarna enbart låter ett fåtal äldre barn följa 
med till biblioteket, eftersom de intervjuade påstår att valet av sagor ska göras utifrån 
barns intresse. Genom att känna sin barngrupp väl kan förskollärare välja sagoböcker 
utifrån barnens intressen. Vi ser, liksom Ekelund (2007) och 
Utbildningsdepartementet (2010), att alla barn ska ges möjlighet att vara delaktiga. 
Därför borde det finnas möjlighet till att låta alla barn någon gång få besöka 
biblioteket. Utifrån de intervjuades utsagor kan vi konstatera att de yngre barnen 
aldrig får följa med på biblioteksbesök. Möjligheter till att även låta de yngre barnen 
få följa med kan vara om fler förskollärare följer med på besöket eller om 
förskollärarna går med färre barn. Genom att låta de yngre barnen gå till biblioteket 
ser vi att nyfikenhet och intresse för böcker kan skapas samtidigt som det är något 
gemensamt. Ytterligare fördel med att låta de yngre barnen gå till biblioteket är för 
att de ska känna sig delaktiga. Det kan finnas hinder som gör att barn inte kan följa 
med till biblioteket menar en av de intervjuade. Detta hinder är att biblioteket ligger 
för långt bort från förskolan och därför lånar förskollärarna själva böcker till 
respektive avdelning. Den intervjuade förklarar vidare att valet av sagoböcker gör hon 
utifrån vilka böcker som verkar vara intressanta. Detta framgår inte i resultatet hur 
hon avgör vad som är intressant eller inte. 
 

5.3 Slutsatser 
 

5.3.1 Hur uttrycker förskollärare att de arbetar med sagoberättande i förskolan? 
 

De slutsatser vi kommit fram till utifrån vårt resultat och litteraturavsnitt är att sagan 
är en viktig del av arbetet i förskolan för förskollärare och barn. Förskollärarna lyfter 
bland annat fram olika arbetssätt med sagoberättande och för och nackdelar med 
högläsning. Sagoberättande ser vi, liksom förskollärarna, kan göra barn nyfikna och 
intresserade på skriftspråket.  
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5.3.2 Vilken betydelse tillskriver förskollärare sagoberättande för barns utveckling? 
 

Genom resultatet och litteraturavsnittet blir slutsatserna att förskollärare tillskriver 
sagoberättande en betydande roll i förskolan. Ett fåtal ser sagan som möjlighet till 
delaktiga barn medan andra uttrycker att det ska vara en lugn och avkopplande 
stund. Det förskollärarna däremot var överens om är att sagoberättande kan utveckla 
barn och lära inom olika områden vid sagoberättande. Barn kan bland annat utveckla 
språk, empati, sociala samspelet, fantasi och kreativitet. Vidare kan barn utifrån 
sagoberättande tränas i att lyssna, vänta på sin tur och visa hänsyn mot kamrater och 
förskollärare. 
 

5.4 Nya forskningsfrågor 
 

Studien vi genomfört har varit ur förskollärares perspektiv kring sagoberättandets 
betydelse samt hur arbetet kring sagor ser ut i förskolan. Vidare forskning kring 
sagoberättandets betydelse kan ett alternativ vara att utgå från barns perspektiv i 
frågan kring sagoberättande. Detta kan bli möjligt genom att observera barn vid 
sagoberättande samt intervjua barnen för att få fram deras tankar. Denna fortsatta 
forskning ser vi kan synliggöra hur barn ser på sagoberättande. Utifrån litteraturen vi 
valde till vår studie framkom det tydligt att forskning som tidigare gjorts har varit ur 
ett vuxenperspektiv. Litteraturen synliggjorde även att det inte finns tillräcklig ny 
forskning kring sagoberättande. Därför ser vi att sagoberättandets betydelse av att 
observera och intervjua barn om sagoberättande i denna fortsatta forskning kan bli 
meningsfull och relevant inom forskning rörande sagoberättande.  
 

5.5 Pedagogisk relevans 
 

Den studie vi genomfört visar vikten på sagoberättandets betydelse för förskollärare 
och barn i förskolan. Vi ser att studien kan vara betydelsefull för förskollärares arbeta 
med sagoberättande. Vidare ser vi att det varit givande att ta del av förskollärares 
tankar och upplevelser kring sagoberättande. Då vi har synliggjort denna studie ser vi 
att den kan komma till användning i vår kommande yrkesutövning när vi ska planera, 
genomföra och utvärdera aktiviteter inom sagoberättandet. Denna studie ser vi har 
pedagogisk relevans då sagoberättande är av stor betydelse för förskollärare och barn 
i förskolan. Vi ser att sagoberättandet i förskolan är viktigt för barns utveckling och 
lärande. Dels kommer barn i kontakt med skriftspråket genom sagoberättande vilket 
är betydelsefullt redan i tidiga år. 
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Bilaga 1 -Intervjumall 
 
1. Vad tycker du kännetecknar en ”bra” saga? 
 
2. Vad tycker du kännetecknar en ”mindre bra” saga? 
 
3. Hur arbetar du med sagor? 
 
4. Hur väljer du sagor? Motivera 
 
5. Hur ofta läser du högt för barnen? 
 
6. Vilka fördelar och nackdelar finns det att lösa högt för barn? 
 
7. Hur följer du upp det du läst för barnen? 
 
8. Vad förväntar du dig av barnen under sagoläsningen? Passiva delaktiga? 
 
9. I vilket syfte använder du sagor? 
 
10. Vad tror du sagan har för betydelse för barn? 
 
11. Finns sagoböcker tillgängliga åt barnen? Varför/varför inte? 
 
12. Vad har sagan för betydelse för dig i ditt förskolläraryrke? 
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Bilaga 2 – Arbetsfördelning under studien 
 

Redan i termin två på högskolan valde vi att arbeta tillsammans under 
examensarbetet. Sedan dess gick en diskussion kring ämnet på studien. Sommaren 
innan sista terminen valde vi tillslut att vi ville studera något gällande sagor. 
 
Examensarbetet har fungerat bra från start och vi har haft regelbundna träffar. Vi har 
valt att arbeta tillsammans men även delat upp vissa delar som exempelvis litteratur. 
Istället för att läsa all litteratur valde vi att läsa lite var för att underlätta processen. 
Dessa uppdelningar har endast gjorts för att spara tid för att vi skulle kunna 
koncentrera oss på skrivandet när vi har setts. 

 
 


