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Abstract  

The purpose of this study is to examine how teachers in preschool are working with fairy tales 

as a tool for children's linguistic and emotional development.  

 

To do this, I used qualitative interviews with three preschool teachers in two different 

preschools. I have my base in the socio-cultural perspective in my interviews to examine how 

cooperation between educators and children appear in the story work. 

 

My results show that the teachers agree that literature is very important for children's 

development and that there are many different methods that you can use in the work of the 

tales. The teachers agreed on the need to vary the approach to make the stories more vivid and 

thereby arouse children's interest in literature.  
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med sagor som ett 

hjälpmedel till barns språkliga och emotionella utveckling. 

För att göra detta har jag använt kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på tre olika 

förskolor. Jag har utgått från det sociokulturella perspektivet i mina intervjuer för att 

undersöka hur samarbetet mellan pedagoger och barn ser ut i sagoarbetet. 

Mitt resultat visar att pedagogerna är överens om att litteraturen är mycket viktig för barnens 

utveckling och att det finns många olika metoder som man kan använda sig av i arbetet med 

sagorna. Pedagogerna var överens om att man måste variera arbetssättet för att göra sagorna 

mer levande och därmed väcka barnens intresse för litteratur.   
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Inledning  
 

Jag är intresserad av att undersöka pedagogers användning av sagor i förskolan. Jag vill 

studera hur användandet av sagor i förskolan kan kopplas till barns språkliga och emotionella 

utveckling.  

Efter min praktik i förskolan har jag sett att barnens intresse för sagor varierar stort. En del 

barn är inte alls intresserade och finner ingen stimulans i att sitta still och lyssna, medan andra 

barn ser ut att tycka om att kunna drömma sig bort i litteraturens värld.    

Det är denna skillnad som gör att jag vill undersöka ämnet barnlitteratur i förskolan närmare. 

Jag vill undersöka hur yrkesverksamma pedagoger gör för att sagorna i förskolan ska bli 

intressanta och väcka nyfikenhet hos barnen.  

Anledningen till att jag finner detta ämne relevant för min framtida yrkesroll är för att barn 

utvecklas språkligt och emotionellt varje dag och det är det är upp till oss pedagoger att hjälpa 

barnen med detta. Vi ska främja deras utveckling genom att presentera stimulerande 

aktiviteter som kan hjälpa dem att nå framåt och därmed tycka att det är inspirerande och 

lärorikt.  

Språkutvecklingen är enligt skolverket (2010) en mycket viktig del att arbeta med i dagens 

förskola och så här skrivs det i förskolans läroplan angående språk: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara på barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.  

(Skolverket, 2010,s. 7) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

(Skolverket, 2010, s.10). 
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Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur pedagoger i förskolan arbetar med sagor för 

att främja barns lärande och utveckling.  

 

Frågeställningar 

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 

 Hur arbetar pedagogerna med sagor för att hjälpa barnen i deras språkutveckling? 

 

 Hur arbetar pedagogerna med sagor för att främja barnens emotionella utveckling? 

 

 Hur arbetar pedagogerna med sagor om det finns barn som har ett annat modersmål än 

svenska? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

En forsknings- och litteraturgenomgång förklaras enligt Dysthe (2011) som en vägvisare inom 

det temaområde som det är tänkt att man ska studera, utforska eller skriva om.  

Här kommer jag att presentera den litteratur och tidigare forskning som är relevant inom mitt 

forskningsområde. Jag kommer att presentera informationen utifrån mina frågeställningar så 

att det blir lätt för läsaren att följa med i texten och mitt resonemang. 

 

Begreppsdefinition 

Saga 

En saga är en berättelse som är påhittad utan att vara bunden till en speciell tid eller plats. 

Karaktärerna i en saga har påhittade namn och ingen koppling till verkligheten (Klint 

Magnusson, 2009).  

 

Emotionell utveckling 

Med detta syftar jag till barnens förmåga att samspela med andra barn och vuxna. Hur barnen 

förstår empati och har förmåga att känna medkänsla för andra. Edwards (2008) nämner i sin 

bok om att litteraturen och dess karaktärer kan hjälpa barnen i deras känsloutveckling. De 

hjälper barnen att förstå empati och medkänsla samt att de får en ökad tolerans och en större 

insikt i hur andra kan känna sig. Genom att barnen dessutom får ett igenkännande i sagorna så 

kan detta stärka deras skälvkänsla då de inser att de inte är ensamma om sina känslor (ibid).   

 

Språklig utveckling  

Med detta menar jag hur barnen utvecklar sin språkliga medvetenhet. Svensson (2009) 

nämner att den språkliga medvetenhetenheten innebär att barnet själv börjar fundera och 

reflektera över språket och varför det är som det är. Hon nämner att barnen uppmärksammar 

hur någonting skrivs eller förmedlas och att de inte enbart förstår sammanhanget av ordet.  
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Forskningspresentation 

 

Hur arbetar pedagogerna med sagor för att hjälpa barnen i deras 

språkutveckling? 

Nikolajeva (2000) menar att de bilderböcker som finns för barn är ett sätt för dem att koppla 

ihop det verbala med det visuella. Detta tolkar jag som att barnen då inser sammanhanget 

mellan hur någonting ser ut på bild eller i verkligheten samt hur det låter när man uttalar det i 

ord. Hon nämner även att bilderboken är bra eftersom barnen får möjlighet att stanna upp och 

kunna reflektera. De kanske inte förstod någonting som skedde i boken eller så var det kanske 

något ord som var svårt att förstå, det är då bra att man kan bläddra tillbaka och förklara dessa 

för barnen så att de får en större förståelse. Nikolajeva menar också att det är viktigt att vi som 

vuxna läser samma bok flera gånger för barnet, detta eftersom barnen kan fokusera på olika 

ord för varje gång de lyssnar och genom detta även höra nya ord som de kanske inte noterade 

första gången de hörde sagan. 

Edwards (2008) menar att en av anledningarna till att litteraturen är så viktig för barnens 

språkutveckling är för att bokläsningen öppnar upp möjligheten för språkinlärningen samt 

skriftspråket. Detta instämmer även Brok (2007) med då hon nämner att högläsningen för 

barn blir en ingångsväg till läs och skriftspråkets magiska värld. 

Cox Eriksson (2014) poängterar i sin avhandling vikten av att vårdnadshavare har en mycket 

stor roll i sitt barns språkutveckling, hon menar att vårdnadshavares sätt att prata och uttala 

ord på är relaterade till barns framtida förutsättningar.  Ju tidigare ett barn får uppleva det 

språkliga och kunna börja bygga ett ordförråd, desto bättre förutsättningar kommer barnet att 

ha längre fram i sin utveckling. För att ett språk ska kunna läras in så måste barnet få 

samspela med världen runtom för att då kunna få lyssna och uppleva det språkliga och kunna 

skapa ett sammanhang av det. Det är själva samspelet mellan barnet och kulturen som bidrar 

till att barnet utvecklar sitt ordförråd och sin kommunikativa förmåga  

Norling (2015) nämner i sin avhandling att skolverket (2010) kommit ut med en rapport om 

att det allt oftare genomförs språkdiagnoser och olika tester i förskolan för att kunna följa 

enskilda barns språkutveckling. Skolverket har problematiserat och kritiserat dessa 

undersökningar eftersom de inte ger någon insyn i barnens omgivande miljö samt de 

förutsättningar som varje barn har, både i hemmiljön samt i förskolans verksamhet. Det 

nämns då att dessa resultat blir enligt skolverket (2010) missvisande, eftersom barnets 

eventuella brister inom språket offentliggörs utan att man tagit någon hänsyn till den 

omgivande miljön.  

Magnusson Klint (2009) förespråkar i sin avhandling även detta angående barnens 

omgivning. Hon menar att för att ett lärande ska kunna ske så måste barnen känna att de 

befinner sig i en trygg miljö och dessutom känna sig respekterade. Det som också spelar stor 

roll för barnens språkinlärning är att man som pedagog varierar sitt arbetssätt och presenterar 

flera olika sätt som man kan arbeta på, som till exempel genom rollspel, ljud, rörelse och 
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bildskapande. Barnen måste dessutom känna meningsfullhet i det de gör, vilket innebär att de 

måste förstå hur de efteråt ska kunna använda sina nya kunskaper.  

Norling (2015) lyfter att en social språkmiljö i förskolan innebär att man synliggör den miljö 

som finns samt vilka arbetssätt som pedagogerna i verksamheten använder sig av. Hon menar 

att man bör skifta uppmärksamheten från barnens individuella utveckling till pedagogernas 

arbetssätt istället. Norling nämner även att förskolorna har mycket material för att arbeta med 

språkfrämjande aktiviteter tillsammans med barnen genom till exempel olika symboler och 

texter. Hon poängterar även vikten av att yrkesverksamma pedagoger måste ha ett bra 

förhållningssätt till språkutvecklingen för att kunna ta till vara på alla språkliga händelser som 

sker i vardagen, och det är genom detta som man kan hjälpa barnen i deras språkutveckling. 

 

Hur arbetar pedagogerna med sagor för att främja barnens emotionella 

utveckling? 

Enligt Fast (2001) så får barnen genom berättandet av sagor mycket träning inom det 

språkliga, men de får även utveckla sin emotionella förmåga. Hon menar att både barn och 

vuxna kan associera sig med olika händelser i böckerna och på så vis få en känsloupplevelse. 

Det som hon menar här är att de som lyssnar kan få en känsla av igenkännande av att det finns 

fler människor som kan uppleva samma känsla som de själva gör.  

Edwards (2008) tar även hon upp den emotionella utvecklingen hos barnen. Hon menar att 

barnen genom sagoläsningen utvecklar sin förmåga att känna empati med andra och att de 

därmed får en större förståelse och insikt i andras känslor.  

Magnusson Klint (2009) tar i sin avhandling upp att man kan arbeta med sagor tillsammans 

med barn som har upplevt någonting traumatiskt. Hon nämner att man då ska välja böcker 

utefter det som barnet har fått uppleva så att barnet ska kunna få känslan av igenkännande och 

därmed kunna bearbeta sina känslor. Hon nämner också vikten av att man ska ha en vuxen i 

närheten vid arbetet om sådana händelser och att denna person då fungerar som en trygghet 

för barnet. Magnusson Klint menar att genom sagornas värld så får barnet möjlighet att få 

kontakt med sina känslor som de har, men de kan samtidigt uppleva och hitta nya känslor som 

de kanske inte hade kännedom om tidigare. Genom sagorna får även barnen möjligheter till 

att fantisera och leka och i leken så är allting tillåtet och även detta blir ett sätt för barnen att 

bearbeta sina känslor.  

Författaren tar här även upp vikten av att barnen får en större självkänsla om de får vara med 

och vara delaktiga i olika aktiviteter. Genom att barnen får vara med och samspela och 

kommunicera med andra så bidrar detta till att de känner sig meningsfulla och att de blir 

lyssnade på. Därmed så stärker de sig själva i sin emotionella utveckling då de märker att de 

har möjlighet till att själva påverka sin omgivning och göra förändringar.  
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Hur arbetar pedagogerna med sagor om det finns barn som har ett annat 

modersmål än svenska? 

Fast (2001) poängterar vikten av att barn med annat modersmål än svenska måste kunna få 

använda sig av använda sig av sitt modersmål i vardagen genom olika aktiviteter. Hon nämner 

att barn och elever i alla åldrar måste få uppleva att deras modersmål respekteras och har 

betydelse. Genom att barnen får uppleva denna känsla så bidrar det till att de får en mer 

positiv självinsikt samt att man eventuellt kan väcka det flerspråkiga intresset hos de andra 

barnen i barngruppen. 

Edwards (2008) menar att dubbel språktillhörighet hos barnen kan innebära ett problem 

eftersom det kan bli rörigt för dem att lära sig två språk samtidigt, men samtidigt påpekar hon 

att det absolut inte behöver vara så. Edwards menar att barnens språkutveckling är starkt 

kopplad till hur föräldrarna använder sig av läsning och skriftspråket. Hon nämner även att det 

är viktigt att tänka på att barn med annat modersmål än svenska kan behöva mer stöd genom 

språklig stimulans för att kunna behärska det svenska språket.  

 

 Förskolan har ett stort ansvar och en viktig pedagogisk uppgift att stötta de som 

 behöver det bäst, för att utifrån barnens skiftande förutsättningar lägga en så 

 jämlik grund som möjligt (Edwards, 2008. s. 19).   
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Teoretisk utgångspunkt 

Lev. S. Vygotskij – Sociokulturellt perspektiv 

 

Vygotskij (1896-1934) var en rysk forskare som utvecklade en teori om lärande som ligger till 

grund för det sociokulturella perspektivet. Med sin teori menade han att allt lärande som sker, 

måste ske i interaktion med andra (Kroksmark, 2011). Kroksmark beskriver att Vygotskij 

ansåg att ett nytt lärande endast sker i en social process och att det är på detta vis som barnet 

blir en del av kulturen i samhället. Vygotskij menar också att varje person har något som 

kallas för en proximal utvecklingszon. I denna utvecklingszon finns det fyra steg. Det första 

steget innebär att man lär sig någonting nytt av någon annan som är mer kapabel som till 

exempel förälder, tränare eller en kamrat. I det andra steget så har barnet utvecklat den egna 

förmågan och klarar av att lösa olika problem på egen hand. Det tredje steget innebär att den 

nya kunskapen hos barnet är automatiserad, vilket innebär att barnet vet hur en situation ska 

hanteras utan att behöva reflektera och fundera över lösningen. Det fjärde steget innebär en 

tillbakagång till steg två och Vygotskij kallar detta för en recursiv loop. 

Mediering 

Inom det sociokulturella perspektivet så finns begreppet mediering. Säljö (2000) beskriver 

detta begrepp som ”vi gör våra erfarenheter med hjälp av medierande redskap” (Säljö, 2000. 

s. 80). Detta innebär att det är människans kunskaper som från första början har skapat 

föremålen som vi lär oss med, som exempelvis att vi kan orientera oss med hjälp av en 

kompass.  

Kroksmark (2011) nämner även det faktum att Vygotskij ansåg att barnen måste få möjlighet 

att lära med sakerna, inte bara lära sig saker om dem. Detta tolkar jag som att det inte räcker 

med att exempelvis berätta hur en bok ser ut, för att barnet ska förstå detta till fullo så måste 

hen få chansen att hålla i en bok själv. Kroksmark berättar att genom att Vygotskij gjorde på 

detta vis så ansåg han också att barnen själva var medskapare i sitt liv, att de ska få ha 

möjlighet att vara med och skapa sin egen utbildning. 

Dialektisk teori 

Vygotskij (1995) var även med och utvecklade den dialektiska teorin som beskriver hur 

människan med hjälp av språket uppfattar och förstår sin omgivning. Vygotskij ansåg att alla 

människor är kreativa, både vuxna och barn och det är denna kreativa förmåga som han 

beskriver som fantasi. Han menade att ju mer innehållsrik verklighet som man befinner sig i 

desto större möjligheter har man till att fantisera.  

Vygotskij menar också att genom denna dialektiska teori så hänger berättandet ihop med 

leken. Han anser att den är genom leken som barnet berättar sin historia och genom detta så 

utvecklar barnet sin fantasi och återskapandeförmåga. Det är fantasins förmåga tillsammans 
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med verkligheten som tillåter barnen att riktigt komma i kontakt med samt utveckla sin 

emotionella förmåga. 
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Metodologisk ansats och val av metod 

 

Metodval 

I min undersökning har jag valt att använda mig av metoden kvalitativ intervju. Denna form 

av intervju tillåter den som intervjuas att ge ett mer djupgående svar, än om man till exempel 

skulle använda sig av den strukturerade intervjuformen (Johansson & Svedner, 2010). ”Syftet 

med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt” 

(Johansson & Svedner, s. 35).  

Anledningen till varför jag valt just intervjuer är för att jag är intresserad av pedagogernas 

synvinkel på hur sagor kan påverka barnen i deras lärande och utveckling. Mitt syfte är att 

belysa hur pedagoger arbetar med sagor för att främja barns utveckling och lärande, och 

genom den kvalitativa intervjun så får pedagogerna möjlighet att verkligen utveckla sina svar 

och kunna förklara hur de tänker angående barnens utveckling.   

Urval 

Till min undersökning har jag valt att intervjua fem yrkesverksamma förskollärare på tre 

förskolor i mellan-Sverige. Tre av dessa pedagoger arbetar på en ett till fem års avdelning och 

de andra två på en yngre-avdelning.  

Jag valde att intervjua förskollärare eftersom jag var intresserad av deras synvinkel på barns 

lärande och språkutveckling. 

Genomförande 

För att komma i kontakt med förskolorna så hörde jag först av mig till förskolechefen via mail 

som snabbt svarade tillbaka. Han gav mig fritt tillträde till att kontakta de tilltänkta 

förskolorna. Eftersom det var semestertider när jag hörde av mig så fick jag till av 

avdelningarna en tid och plats men jag fick inte veta vem det var jag skulle få prata med, 

annat än att det skulle vara en legitimerad förskollärare. På grund av detta så kunde jag inte 

lämna ut informationsbrev och samtyckesbrev innan vilket innebar att jag tog med dem till 

intervjun och informerade mina respondenter på plats istället.   

Vid mina tre första intervjuer dokumenterade jag samtalet med hjälp av papper och penna då 

jag inte hade tillgång till någon diktafon. Till de två sista intervjuerna så hade jag tillgång till 

en diktafon och kunde därmed spela in vårt samtal.  

 

Bearbetning: 

När mina intervjuer var klara så började jag renskriva svaren så att jag tydligt skulle kunna se 

vad mina respondenter hade svarat. Transkribering av mina inspelade intervjuer var 

tidskrävande då jag fick spela upp filerna flera gånger för att ordagrant kunna skriva ned 

pedagogernas svar. Jag sammanställde sedan mina intervjufrågor så att jag tydligt kunde se 

hur de hade svarat.  
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Reliabilitet och Validitet 

Detta begrepp syftar till trovärdigheten på en undersökning. Det handlar om hur noggrant man 

har samlat in sin information och om man har tillräckligt med material för att man ska kunna 

få fram ett resultat (Roos, 2014).  

Jag anser att trovärdigheten på min undersökning är tillförlitlig eftersom mina två inspelade 

intervjuer stämmer överens med de tre intervjuerna som jag dokumenterade skriftligt.  

 

Begreppet validitet syftar till giltigheten på undersökningen, dvs. om undersökningen man har 

gjort ger svar till undersökningens syfte (ibid). Jag anser att giltigheten på min undersökning 

är tillförlitlig då de pedagoger som jag har pratat med har tolkat mina frågor på det sätt jag 

avsåg att de skulle tolkas, eftersom jag har fått svar på mina frågor. De frågor jag har använt 

mig av i mina intervjuer har hjälpt mig att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. 

Generaliserbarhet 

Bryman (2011) förklarar att detta begrepp innebär att man som forskare vill kunna göra olika 

slutsatser utifrån sina egna resultat. Dessa slutsatser är det sedan tänkt att man ska kunna 

generalisera till andra situationer än de som har varit med i sin egen forskning. Bryman 

förklarar att det kan vara svårt att generalisera ett resultat som består av en kvalitativ metod. 

Detta på grund av att dessa ofta görs med få deltagare, och att det då blir svårt att generalisera 

resultatet till andra undersökningar (ibid). Eftersom jag endast har använt mig av fem 

intervjuer så kan jag inte göra en generalisering, för att kunna göra det så måste jag utgå från 

en undersökning i exempelvis en hel kommun.   

 

Etiska ställningstaganden 

Innan man börjar med en undersökning så finns det vissa etiska kodexar som man måste ta 

hänsyn till. Dessa kodexar hjälper forskaren i sitt arbete genom att förklara vad det är man bör 

tänka på, samt ta hänsyn till när man gör en undersökning. Jag kommer nu att presentera 

dessa med hjälp av Vetenskapsrådet (2011). 

 

 Informationskrav – Innebär att de personer som ska delta i en undersökning eller 

studie måste få veta exakt vad studien kommer att handla om. Personerna ska 

informeras genom att få reda på studiens syfte samt hur undersökningen kommer att 

gå till.  

 Samtyckeskrav – Innebär att de som deltar i undersökningen ska själva få bestämma 

över sitt medverkande i undersökningen. Vid det fall som en minderårig deltar i 

undersökningen så bör det finnas ett medgivande från vårdnadshavaren. 
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 Konfidentialitetskrav  – Detta innebär att all personlig data som framkommer under 

undersökningens gång ska anonymiseras så att ingen obehörig kan få reda på vilken 

person som har deltagit.     

 Nyttjandekrav – Innebär att den information som framkommer endast får användas till 

undersökningen syfte och inte spridas vidare till en tredje part.  

 

Jag har förhållit mig till informationskravet genom att jag först ringde till förskolorna och 

presenterade mig samt vad jag skulle göra i min undersökning. Efter detta tilldelade jag ett 

informationsbrev till pedagogerna där jag förklarade min undersöknings syfte samt hur 

intervjuerna skulle gå till (bilaga 1). Pedagogerna fick därefter fylla i en samtyckesblankett 

angående deras deltagande i intervjun (bilaga 2). Konfidentialitetskravet har jag också tagit 

hänsyn till då jag inte har använt några namn på pedagoger eller förskolor i min uppsats.  

Nyttjandekravet har jag förhållit mig till genom att jag har förvarat mitt material så att ingen 

obehörig kan se det och jag har heller inte spridit ut mina resultat till tredje part.   

 

Löfdahl (2014) berättar om vikten av att informationen kommer fram till de tilltänkta 

respondenterna. De behöver även få veta att de när som helst kan avböja att vara med, och 

detta gäller även om personen redan har genomgått en intervju och man måste då ta bort 

dennes svar. Löfdahl poängterar även att ingen av de deltagande respondenterna får känna sig 

kränkta på något sätt och det är dessutom viktigt att intervjuerna sker på en plats där inte 

respondenten blir överhörd eller störd av sina kollegor.  
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Resultat och analys 
 

Jag har intervjuat fem yrkesverksamma förskollärare i mellan-Sverige på tre olika förskolor. 

Förskollärare 1, 2 och 3 arbetar på en kommunal förskola med barn i åldrarna ett till fem 

respektive ett till tre års avdelning. Förskollärare 4 och 5 arbetar på en privat förskola i en 

barngrupp med åldrarna ett till fem. 

 

Jag intervjuade pedagogerna en och en men kommer här att fortsätta sammanställa mina re-

sultat utefter mina frågeställningar. Jag kommer att använda mig av sammanfattningar samt 

några citat som visar på trovärdigheten av min undersökning. Jag har bara citerat svaren från 

förskollärare 4 och 5 eftersom jag inte kan göra direkta citat när jag dokumenterade intervju-

erna skriftligt.  

De frågeställningar som jag kommer sammanställa mina resultat utifrån är följande: 

 

 Hur arbetar pedagogerna med sagor för att hjälpa barnen i deras språkutveckling? 

 

 Hur arbetar pedagogerna med sagor för att främja barnens emotionella utveckling? 

 

 Hur arbetar pedagogerna med sagor om det finns barn som har ett annat modersmål än 

svenska? 

 

 

Hur arbetar pedagogerna med sagor för att hjälpa barnen i deras språkut-

veckling? 

Här var alla förskollärare eniga om att sagor och litteratur i allmänhet var mycket viktigt för 

barnens språkliga utveckling. Valet av vilka sagor och böcker som fanns på förskolorna gjor-

des utefter antingen olika temaarbeten, förskolans läroplan eller barnens intresse.  

 

 Förskollärare 4: Nu har vi arbetat mycket efter bokbryggans projektbok (Bokbryg

 gan är ett språkfrämjande arbete för att öka barns intresse för böcker), och det var ett 

 mycket medvetet val av oss att gå med i detta projekt. Vi pedagoger ansåg att det 

 var en väldigt bra bok och det fanns mycket som man kunde arbeta med runt 

 den. Vi har pysslat tillsammans med barnen angående djuren till exempel, vi har 

 gjort egna hönor och ugglor. Vi har även haft olika sorts experiment med äggen 

 som kommer från hönan och då undersökt vad som händer vid olika tillfällen. Vi 

 har kastat ägg, både råa och kokade för att barnen skulle få se vad som inträffade. Vi 

 arbetar mycket kring en och samma saga fast på olika sätt. Vi använder oss av flanosa-

 gor, klossar, sångkort och sångpåsar. Detta är för att barnen genom konkreta 

 föremål får en större förståelse och innebörd för sagan. 
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Att utveckla sagorna till mer än att bara läsa dem märkte jag var en återkommande aktivitet 

hos samtliga förskollärare. De ansåg att för att en saga ska kunna etablera sig hos barnen och 

för att de ska kunna få en större förståelse för den så behöver de få arbeta aktivt med den. 

Detta gör de genom till exempel rollspel där barnen aktivt får delta genom att spela olika ka-

raktärer ur sagan.  

Förskollärare 3 nämner även att det finna mycket sagor genom internetsidan youtube. Detta 

ansåg hon vara bra för barn som har koncentrationssvårigheter eftersom de samtidigt har 

någonting konkret som de kan titta på och därmed är de fokuserade under en längre stund. 

 

Förskollärare 2 berättade för mig hur hon en gång sett att ett barn själv höll i en samling för 

andra barn. Detta tyckte hon var jätteintressant! Barnet som höll i samlingen härmade det som 

pedagogerna gjort förut och hon hade en sångsamling för dem där de fick välja sånger ur en 

påse. Hon nämnde även att de arbetar mycket med sagor och litteratur och att de har som mål 

att presentera en ny saga varje dag.  

 

Alla pedagoger var även eniga om att användandet av flanosagor hade en positiv påverkan på 

barnens lärande och språkutveckling. Genom flanosagor så använder man bilder som stöd till 

berättelsen och det hjälper barnen att lättare komma ihåg sagan för att de sedan ska kunna 

återberätta den själva.  

 

 Förskollärare 4: Vi använder oss mycket av just flanosagor i vår verksamhet. Vi har 

 märkt att barnen blir mer fokuserade på sagan och detta leder i sin tur att de får 

 en större förståelse för innehållet. Genom bilderna så blir barnen mer intresserade och 

 de förstår lättare än om vi bara skulle läsa en text för dem. 

 

På frågan om hur förskollärarna ansåg att sagorna påverkade barnens språkutveckling så fick 

jag detta till svar  

Förskollärare 5: Det är jätteviktigt! Det berikar deras ordförråd. Barn som dessutom 

får högläsning hemma har ett mycket större ordförråd än de som inte får det, jag läste 

en studie om detta precis förra veckan  

 

Förskollärare 4: Barnen fyller i ord åt varandra och hjälper till om de märker att något 

uttal blivit fel. De får också ett stort ordförråd och de tränar sitt språkliga uttal. Sagorna 

är otroligt viktiga för att barnen ska kunna utveckla sitt språk och de får höra samt lära 

sig nya ord  

  

De andra förskollärarna instämde i detta och svarade dessutom att sagorna både på förskolan 

och i hemmet lockar barnen till att leka sagorna och det de har upplevt genom dem. De är alla 

eniga om att sagorna blir ett hjälpmedel och att de berikar barnens ordförråd och deras språk-

liga utveckling.  
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Hur arbetar pedagogerna för att främja barnens emotionella utveckling? 

 

Till denna frågeställning så fick jag ett mycket enhälligt svar från alla fem pedagoger, och 

detta var ”Vem” böckerna av Stina Wirsén. De ansåg alla att detta var mycket bra böcker för 

att diskutera barnens känslor och upplevelser. Dessa böcker är skrivna så att barnen lätt kan 

relatera till dem och de får uppleva att det är fler som kan känna samma saker som dem.  
 

Förskollärare 5: Barnen kan lättare sätta sig in i hur andra känner sig. På höstterminen 

brukar vi inleda med en bok som handlar om känslor när vi ska skriva kompisregler och 

detta är då ”Vem” böckerna. Med hjälp av böckerna så kan barnen ofta relatera till det 

och komma ihåg hur det kändes själv, till exempel om någon har kastat någonting på 

någon annan  

Genom litteraturen kan man även få hjälp med att prata med barnen om svåra saker, som till 

exempel när någon har gått bort. Litteraturen öppnar då upp möjligheten för barnen att få 

diskutera och därmed kunna ventilera sina känslor.  

Förskollärare 2 påpekar här att när man pratar om de lite svårare sakerna så är det viktigt att 

man är lyhörd mot barnet, att man inte läser en bok innan barnet verkligen är redo för det. 

Barnet måste först själv få möjlighet att bearbeta och ta in det som har skett, och först efter 

detta så kan man plocka in litteraturen.   

Förskollärarna påpekade även vikten av att barnen ska ha tillgång till lugn och ro när de vill 

läsa, och att det vore bra att ha någonstans där barnen kunde vara ensamma om de ville. På 

avdelningen där förskollärare 1 arbetar så brukar barnen sitta i soffan eller i en liten koja som 

de hade i köksavdelningen, men det är svårt eftersom de ändå kan bli störda av de andra som 

leker. Pedagog 3 påpekade att de har ett rum för bokläsning men att detta rum även används 

till annan lek, men att bokläsningen då gick före. Om det då var något barn som läste i 

rummet så fick alltså inte andra barn komma in dit för att leka någon annan lek, utan de fick 

vänta tills den som läste var klar.  

 

Förskollärare 4: Vi försöker ha något lugnare ställe men det är svårt att kunna gå 

undan i våra lokaler då vi ofta har många barn i gruppen och dessutom har vi inte så 

många rum som vi kan dela upp oss i. Vi skulle även vilja ha möjlighet att gå undan 

med de barn som vill läsa men det är svårt eftersom det under tiden blir en stor press på 

den övriga personalen.  
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Hur arbetar pedagogerna med sagor om det finns barn som har ett annat 

modersmål än svenska? 

 

Två av de fem pedagoger jag träffade hade tillgång till ett litet biblotek på förskolan där de 

hade böcker på femton olika språk. Denna litteratur var det fritt fram för barnen och deras 

vårdnadshavare att låna hem. Förskollärare 2 och 3 påpekade vikten av att även 

vårdnadshavare skulle vara delaktiga i läsandet för barnen för att de skulle kunna främja deras 

språkutveckling ytterligare. Pedagog 1 nämnde att de inte har någon litteratur på annat språk 

än svenska och detta var för att pedagogerna inte kunde läsa det som stod i dem. De har barn 

som har annat modersmål men de nämnde även att de har en hemspråkslärare som kommer 

till dem en gång i veckan.  

Vid litteraturarbetet med barn som har svenska som andraspråk så använder sig pedagogerna 

ofta av lite enklare böcker så som pekboken. Här får barnen möjlighet att lyssna hur ordet 

uttalas samtidigt som de får se en bild av vad det är för något.  

 

Förskollärare 5: Vi väljer sagor efter barnens mognad och deras språkutveckling, men 

om barnet inte kan språket ännu så använder vi oss av enklare småbarnsböcker och 

flanosagor   
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Analys av resultat  

 

Hur arbetar pedagogerna med sagor för att hjälpa barnen i deras 

språkutveckling? 

Det framkom av mina intervjuer att man behöver använda sig av något mer förutom själva 

sagan om den ska kunna få ordenligt fäste hos barnen så att säga, och att man därför bör 

använda sig av konkreta föremål. Pedagogerna jag pratade med hade alla samma syn på att 

dessa föremål hjälper barnen att minnas bättre, och det är precis detta som Vygotskij (1995) 

och den sociokulturella teorin menar med begreppet mediering. Kroksmark (2011) tar upp det 

faktum att Vygotskij förespråkar användandet av konkreta föremål, detta eftersom barnen (och 

även vuxna) lär sig betydligt lättare och snabbare när de får hantera de föremål som de ska 

lära sig om. För att då arbeta med detta så använde sig alla pedagogerna av olika aktiviteter 

och material som till exempel rollspel, flanosagor, sångkort samt sångpåsar. De försöker 

dessutom få in olika ämnen i detta så som matematik, svenska, naturvetenskap och så vidare. 

Genom att de arbetar varierat med olika metoder så anser jag att det är på detta vis som de 

försöker väcka barnens intresse för litteraturen, då de gör litteraturen mer levande än att bara 

läsa texten ur en bok.   

Norling (2015) påpekar vikten av den sociala språkmiljön som finns i förskolan och att det 

ofta finns mycket material tillgängligt som man kan använda sig av. I intervjuerna jag 

genomförde så berättade pedagogerna för mig att de ansåg det vara viktigt att man 

kompletterade sagoberättandet med konkreta föremål för att barnen lättare skulle komma 

ihåg. Här instämmer även Magnusson Klint (2009) med att barnens miljö spelar en stor roll 

och att de måste känna trygghet i sin omgivning för att ett lärande ska kunna ske, samt vikten 

av att variera materialet som barnen använder för att de ska utveckla intresset för aktiviteten.  

I valet av litteratur så nämnde alla pedagogerna att barnen får vara delaktiga och följa med till 

bokbussen som regelbundet kommer till förskolan. Det de också var överens om var att de 

fick vara med och styra lite vilket innebar att väljandet av böcker inte är fullt fritt. 

Pedagogerna nämnde att en orsak till detta var att barnen kanske valde några böcker som var 

alldeles för svåra eller för långa för att kunna hinnas med att bli lästa. Detta kan jag 

personligen förstå, men samtidigt känner jag att om barnen vill ha någon sådan bok så kan de 

få låna den och sedan så får man se hur bra barnet förstår boken. På så vis kan barnen få en 

insikt i vad de själva klarar av.  
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Hur arbetar pedagogerna för att främja barnens emotionella utveckling? 

På frågan som pedagogerna fick angående litteraturens betydelse för barnens emotionella och 

språkliga utveckling var alla åter igen överens om att det var jätteviktigt och att det gör en 

enorm skillnad i barnens ordförråd. Här poängterar Nikolajeva (2000) vikten av att man som 

vuxen även bör läsa samma bok flera gånger för att barnen ska få en större förståelse för det 

som sker i boken och därmed kunna få en större språklig utveckling. Brok (2007) instämmer 

här angående att barnen får en större förståelse för hur karaktärerna i boken kan känna sig och 

att barnen kanske själva vill komma att utveckla handlingen i boken och komma på ett nytt 

slut till sagan. Det är här som Vygotskijs teori (1995) om att alla människor är kreativa kom-

mer in. Vygotskij ansåg att ju mer erfarenhet en människa har desto mer möjlighet har denna 

till att fantisera och komma på nya saker och lösningar.  

Detta kan vi särskilt se i exemplet hos pedagog 2, som hade sett några av sina förskolebarn 

sitta för sig själva samlade i soffan och ha en samling. Ett av barnen som jag förstod det var 

”fröken” och höll i det hela samtidigt som de andra barnen satt och lyssnade.  

Här kan vi då se Vygotskijs anda där han anser att det är fantasins förmåga tillsammans med 

verkligheten som tillåter barnen att utvecklas tillsammans och detta kan vi se även som ett 

exempel på hans proximala utvecklingszon.  

Pedagogerna var eniga om att litteraturen är bra för att prata med barnen om deras känslor. 

Här nämnde alla pedagoger böckerna om ”Vem” av Stina Wirsén. Detta är böcker som är 

lättlästa och handlar mycket om just känslor och de är skrivna på ett sätt som gör det lätt för 

barnen att förstå.  

Detta med känslor tar Fast (2001), Brok (2007) och Edwards (2008) upp i sin forskning. Fast 

säger om att man kan få en känsloupplevelse som både barn och vuxna kan relatera till, det 

blir ett igenkännande med deras egna känslor. Edwards tar upp att barnen hela tiden utvecklas 

genom högläsningen och att de även lär sig att känna empati med andra. Brok anser att när 

man arbetar målinriktat med sagor så involveras även barnens känslor. 

Magnusson Klint (2009) instämmer även här med att barnen genom litteraturen får kontakt 

med sina känslor och kan tillsammans med sagorna få hjälp och stöd till att bearbeta sina 

upplevelser.  
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Hur arbetar pedagogerna med sagor om det finns barn som har ett annat 

modersmål än svenska? 

På frågan angående litteratur på barnens modersmål så svarade pedagog 2 och 3 att de hade 

ett litet bibliotek på förskolan med böcker på 15 olika språk, medan pedagog 1 sa att de inte 

hade det eftersom de själva inte skulle kunna läsa de böckerna. I denna fråga så vill jag 

hänvisa till Carina Fast (2001) i det faktum att hon anser att det stärker barnen i att veta att det 

finns litteratur på just deras modersmål. Fast nämner även att detta kan väcka en nyfikenhet 

hos de andra barnen i barnguppen så att även de blir mer intresserade av ett annat språk och 

en annan kultur (ibid). Pedagog 2 och 3 sa dock att de precis som pedagog 1 att de inte förstår 

det som står i de böckerna, men att barnen ändå har möjlighet att få låna hem böckerna. Detta 

gör även att de får föräldrarna delaktiga i högläsningen för barnen.  

Pedagog 4 och 5 på den privata förskolan sa att de har barn vars föräldrar kommer till 

barngruppen ibland och läser för barnen på deras modersmål, i detta fall var modersmålet 

kinesiska. Pedagogerna här nämnde även att intresset bland de övriga barnen med att lyssna 

var varierande. En del barn ville verkligen förstå och var med i berättelsen genom att titta på 

bilderna, medan andra barn inte var intresserade alls. Här instämmer Cox Eriksson (2014) i 

pedagogernas arbetssätt genom att de involverar vårdnadshavarna i verksamheten och gör 

dem delaktiga. Genom detta så får barnen själva välja om de vill vara med och lyssna eller 

inte och detta kan i sin tur leda till att barngruppen blir mer intresserade av flera språk.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Detta är första gången som jag har gjort kvalitativa intervjuer men jag tycker ändå att det gick 

bra trots att det var lite nervöst i början.  

Intervjuguiderna (Bryman, 2011) som jag använde mig av ansåg jag vara bra att ha som stöd 

till mina frågor då jag fick en grund att stå på så att jag visste vad jag skulle ta hänsyn till vid 

utforminingen av mina frågor.  

 

Jag tycker att det fungerade bra att använda mig av den kvalitativa intervjun då jag ansåg att 

det gav pedagogerna möjlighet till uttömmande svar (Johansson & Svedner, 2010). 

Pedagogerna ville gärna berätta om hur de arbetade och vad de hade för syn på 

barnlitteraturen.  

Jag har intervjuat pedagoger från tre olika förskolor och dessa arbetar även inom olika ålders-

grupper vilket gör att jag fått olika synvinklar på arbetet med barnlitteraturen. Pedagogerna 

visade ett stort intresse för mina frågor och min undersökning och de var mycket trevliga och 

ville gärna dela med sig av sina erfarenheter.  

 

Om jag skulle göra min forskning igen så skulle jag ändra på bland annat detta. Jag skulle 

bredda mina intervjuer så att de inkluderade fler pedagoger och på så vis få ett större underlag 

att arbeta med, samt att jag då skulle spela in mina intervjuer för att inte missa någon detalj. 

Jag skulle även vilja inkludera observationer i min undersökning för att få se hur pedagogerna 

arbetar med litteraturen i barngruppen.  

Den observationstyp som jag troligen skulle använda mig av då är den som Bryman (2011) 

kallar för den icke-deltagande observationen. Där beskrivs denna metod som att observatören 

studerar men deltar inte i aktiviteten som sker. Anledningen till detta är för att jag vill se hur 

just pedagogerna arbetar med sagorna i barngruppen och vill inte vara med och störa deras 

arbete.  

Jag har i mitt sökande inte hittat några forskningsartiklar angående barn med annat modersmål 

än svenska, men jag anser ändå att pedagogerna har gett mig bra och konkreta tips på hur man 

skulle kunna arbeta för att inkludera dessa barn i verksamheten.  
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Resultatdiskussion  

Det som man kan utläsa från mitt resultat i mina intervjuer är att pedagogerna prioriterar 

sagoläsningen i barngruppen väldigt mycket och att de arbetar för att främja barnens språkliga 

och emotionella utveckling. Det är detta som även läroplanen (Skolverket, 2010) tar upp som 

ett av förskolans uppdrag. Läroplanen säger att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

varje barns språkutveckling och detta anser jag utefter mitt resultat, att pedagogerna gör. 

Pedagog 2 nämnde att de har ett rum för läsning men att det även används till annan lek, men 

tillade sedan att det är läsningen som prioriteras. Sitter det ett barn i rummet och läser så är 

det inte okej om något annat barn vill leka i samma rum, så de får vänta.  

Jag tycker att detta visar på ett engagemang och intresse från pedagogernas sida och det visar 

att de verkligen arbetar utefter läroplanen. Barnen måste få möjlighet att kunna sitta i lugn och 

ro med en bok utan att bli störda och på så vis kunna bli intresserade av läs- och skriftspråket. 

Den omgivande miljön talar både Norling (2015) och Magnusson Klint (2009) om och de 

påpekar båda vikten av att barnen måste kunna känna sig trygga i sin omgivning för att ett 

lärande ska kunna ske.  

 

I förskolans läroplan talas det om betydelsen av att barnet ska få chans och möjlighet till att 

tala sitt modersmål även på förskolan. Här känner jag att det kan behövas en förbättring på en 

av avdelningarna. De har inget aktivt arbete med litteratur på annat språk än svenska på grund 

av att pedagogerna inte kan det språket. Jag känner dock att de kanske kan skapa ett större 

samarbete tillsammans med eventuellt hemspråkslärare eller kanske vårdnadshavare. Att det 

kommer någon utomstående som kan läsa böckerna på just deras språk och därmed kan bidra 

till barnens nyfikenhet och förståelse över andra språk. Detta med att engagera vårdnadsha-

vare i barnens språkliga utveckling talar Cox Eriksson (2014) också om. Hon tar upp det fak-

tum att vårdnadshavarna har en stor betydelse för barnens ordförråd och utveckling beroende 

på hur mycket de själva använder litteraturen tillsammans med barnen i hemmet.   

På två av avdelningarna så fanns det tillgång till ett skåp med litteratur på 15 olika språk och 

det fanns där möjlighet för föräldrar och barn att låna hem böcker, och genom att göra detta 

blir vårdnadhavarna delaktiga i barnens språkutveckling.  

 

Nikolajeva (2000) poängterar att det är viktigt att man som vuxen läser samma bok flera 

gånger för att barnen lättare ska kunna skapa en förståelse för handlingen i boken. Det är då 

jag börjar fundera på hur en av avdelningarna arbetade, vars mål var att presentera olika sagor 

varje dag. Detta anser jag då kunna bli en svårighet och barnen kanske inte riktigt förstår in-

nebörden av det som läses upp. Några andra förskollärare som jag intervjuade lyfte nämligen 

att de på barnens begäran läst samma bok många gånger och att barnen fortfarande var lika 

intresserade. I intervjuerna med förskollärarna nämndes det att det är lika mycket på barnens 

initiativ som på de vuxnas som högläsningen sker, så samma bok kan komma att läsas många 

gånger men då på barnens initiativ. 

 



 

21 

 

När det kommer till den emotionella utvecklingen hos barnen så anser jag att pedagogerna 

arbetar mycket med detta efter vad jag fick reda på under intervjuerna. Det finns mycket 

forskning angående hur litteraturen påverkar och främjar barns emotionella utveckling. Brook 

(2007) tar upp i sin forskning att hon fått reda på att ett systematiskt och målinriktat arbete 

med litteratur involverar både barnens känslor och intellekt. Fast (2001) menar att de som 

lyssnar eller själv läser en bok kan uppleva en känsla av igenkännande och att de på så vis 

sedan kan associera sig till den boken och förstå att de inte är ensamma i den känsla de upple-

ver. Edwards (2008) presenterar exemplen från barnboksakademins hemsida som heter Sjut-

ton skäl för barnboken där det nämns att barnen hela tiden utvecklas genom läsningen och de 

lär sig olika etiska regler om hur man ska vara mot varandra, samt att de lär sig känna empati.  

 

Förskollärarna jag har pratat med arbetar mycket för att komma i kontakt med barnens känslor 

genom just litteraturen. Om barnen har svårt för att hantera en situation eller om de behöver 

hjälp med att reda ut vilken känsla det är de har inom sig. Samtliga pedagoger presenterade 

alla böckerna om ”vem” av Stina Wirsén för mig och berättade att detta är väldigt bra böcker 

om humör och känslor som barnen lätt kan relatera till då det är vardagliga händelser i dem. 

Här kan vi åter igen koppla till Fasts teori (2001) angående att boken kan skapa ett igenkän-

nande.  

 

Om vi nu ser till den sociokulturella teorin ur Lev. S. Vygotskijs synvinkel (Kroksmark, 2011) 

så kan vi tydligt se att pedagogerna arbetar utefter detta och begreppet mediering. Vid arbetet 

kring sagor så är pedagogerna överens om att betydelsen över att ha konkreta föremål för bar-

nen är mycket viktigt. De anser alla att barnen har lättare för att lära sig samt komma ihåg vad 

sagan har handlat om genom att de kan ha något som de kan vidröra.  

Vi kan även se den dialektiska teorin (Vygotskij, 1995) i arbetet på avdelningarna. Vi kan se 

det genom att med hjälp av språket så uppfattar barnen bättre sin omgivning. Till detta kan vi 

ge exempel på det emotionella, genom det som läses i litteraturen så får barnet en större för-

ståelse för vad som kan hända runtomkring. Barnen uppfattar egentligen allting bättre genom 

det språkliga i litteraturen, om det till exempel enbart skulle vara bilder i böckerna så skulle 

man kanske få en helt annan berättelse än den som författaren vill förmedla.  
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Slutord 

Det jag kan se i mitt resultat är att avdelningarna jag har besökt arbetar mycket efter 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv.  

Pedagogerna arbetar på avdelningarna för att främja barnens intresse och nyfikenhet för 

litteraturen och de söker ständigt efter nya sätt som man kan utveckla den på genom olika 

aktiviteter. Genom att de strävar efter detta så arbetar de dessutom enligt förskolans läroplan 

och deras uppdrag (Skolverket, 2010).  

Arbetet för att främja litteraturen i förskolan kan dock också ha några hinder som en av 

pedagogerna nämnde. Hon upplevde att det kunde vara svårt att som vuxen gå undan med 

något barn för att sitta i lugn och ro och läsa. Detta eftersom det då blev en mycket högre 

press på de övriga i personalen som i sin tur bidrog till att den som skulle läsa inte riktigt 

kunde slappna av. Att ha en stor barngrupp på avdelningen tillsammans med trånga lokaler 

gjorde inte heller saken bättre.  

Mindre barngrupper eller mer personal skulle kunna lösa denna problematik som hon 

upplever och på så vis kan man arbeta mer för att väcka barnens nyfikenhet för litteraturen.  

 

För att summera det hela så kan vi säga att de fem pedagogerna älskar att arbeta med litteratu-

ren och sagor på olika sätt. De försöker hela tiden att utveckla sina metoder och hur de arbetar 

kring en särskild bok. Både vuxna och barn har ett intresse av sagor och detta bidrar mycket 

till att det är så populärt att arbeta kring sagorna, pedagogera väcker liv i litteraturen och har 

möjlighet att använda den på ett roligt och nyskapande sätt.  

 

Genom att göra dessa intervjuer angående språk och berättande så har jag själv fått en större 

insikt i hur man kan arbeta för att barnen ska bli nyfikna på litteraturen. Jag har fått många 

tips på aktiviteter men även tips på vad jag som läsare ska tänka på när mina lyssnare är en 

barngrupp.  

”Den i särklass viktigaste mänskliga lärmiljön har alltid varit, och kommer alltid att vara, den 

vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet” (Säljö, 2000, s.233). Jag kan inget annat 

än att instämma i detta då jag anser att det är genom möten med andra som barnen mest ut-

vecklar sitt språk, och förskolan med sin inriktning på litteratur hjälper barnen avsevärt myck-

et i sin personliga utveckling. 
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Har jag fått svar på mitt syfte och mina frågeställningar? 

Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar och därmed min undersöknings syfte. 

Pedagogerna har gett mig flera idéer på hur man kan arbeta med barnen angående litteraturen. 

De har gett exempel på både konkreta föremål och olika aktiviteter som man kan arbeta 

utefter, samt att de har gett exempel på hur man kan använda litteraturen för att prata med 

barnen om deras känslor.  

Pedagogerna har även visat mig exempel på hur man kan arbeta med sagor för att väcka 

barnens intresse för litteraturen och vikten av att man kan använda sig av olika röstlägen. 

Användandet av olika röstlägen och även gester, när man berättar en saga kan bidra till att 

barnen får en mer intensiv upplevelse av sagan. Man kan även utveckla sagan genom att göra 

den mer levande genom aktiviteter som till exempel rollspel eller att man kan rita det man hör. 

Jag har också fått reda på hur pedagogerna arbetar för att inkludera barn med annat 

modersmål än svenska i verksamheten och hur de gör för att de ska kunna lära sig det svenska 

språket.    

Jag har i min undersökning inte funnit någon forskning som kan styrka det som pedagogerna 

svarade angående modersmål i verksamheten. Men jag anser ändå att deras svar har visat mig 

exempel på hur de arbetar och hur man sedan skulle kunna utveckla arbetet. Allt som man gör 

med de barn som har svenska som andraspråk kan man även göra med de barn som har det 

som förstaspråk, då det även gynnar dem i deras utveckling.  

 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Mina förslag till vidare forskning skulle vara att man gör barnintervjuer. Jag skulle vilja fråga 

dem om deras inställning till sagor och litteratur för att få även deras synvinkel för att sedan 

kunna jämföra detta med pedagogernas arbetssätt.  

 

Man skulle kunna forska vidare i skillnaden mellan sagor och berättelser för att se om 

arbetssättet på förskolor skiljer sig mellan dessa samt hur pedagogerna förhåller sig till det.  

 

Man kan även göra en helt ny undersökning angående arbetet med modersmål i verksamhet-

en. Hur pedagogerna väljer att lyfta barnens egna språk och hur samarbetet med barnens fa-

milj och hemspråklärare ser ut, om det nu ens finns något samarbete.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Jag heter Angelica Karlsson och ska snart börja min 7:e termin på förskollärarprogrammet vid 

Karlstad universitet. Just nu håller jag på med mitt examensarbete i temat språk och 

berättande i förskolan.  

Syftet med min undersökning är att jag vill ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med 

sagor och berättelser för att främja barns emotionella och språkliga utveckling.  

Det jag vill med min undersökning är att få insikt i hur man kan arbeta med sagor och 

berättelser på olika sätt för att engagera barnen och få dem mer intresserade av litteratur.  

 

Jag kommer i mitt arbete att följa exempel för god forskningsed vilket innebär att du som 

medverkande kan avbryta ditt deltagande när som helst under studiens gång. Alla personliga 

data kommer att anonymiseras och materialet kommer endast användas i det presenterade 

syftet. Efter studiens avslut kommer allt insamlat material att förstöras.  

 

Om det är någonting ni undrar över eller som ni tycker är oklart så är det bara att kontakta mig 

 

073- XXXXXXX 

 

XXXXXXX@hotmail.com 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Med vänlig hälsning 

Angelica Karlsson 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Angelica Karlsson och jag studerar till förskollärare på Karlstad 

Universitet. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete inom ämnet 

Språk och berättande. 

Den frågeställning som jag kommer utgå ifrån är hur pedagoger arbetar med 

sagor och berättelser i förskolan för att främja och stimulera barns språkliga och 

emotionella utveckling.  

Min studie kommer bestå av en intervjudel (cirka 30 min) där jag kommer att 

ställa några specifika frågor kring området. Jag kommer under tiden för 

intervjun att anteckna det som sägs. Det är endast jag som kommer att ha 

tillgång till detta material och efter genomförd studie kommer all insamlad data 

att raderas. I detta arbete kommer varken ditt namn, arbetsplats eller annan 

personlig information att nämnas.  

 

Din medverkan skulle betyda mycket för mig!  

Mvh Angelica Karlsson 

073-XXXXXXX, XXXXXX@hotmail.com  

 

För att kunna genomföra denna intervju så behöver jag ett samtycke av dig.  

Jag samtycker till att delta i denna intervju angående Språk och berättande i 

förskolan. 

 

Underskrift  

 

Datum------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Notera att en underskrift här inte är bindande, du kan när som helst välja att 

avbryta din medverkan under hela processen. 

  

mailto:XXXXXX@hotmail.com
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 

1. Har ni någon medveten tanke bakom litteraturen som finns på förskolan? (Läropla-

nen, temaarbete osv)  

2. Hur arbetar ni med just sagor och berättelser i barngruppen? (Rollspel, tecken, mål-

ningar osv.) 

 

3. Hur arbetar ni med sagorna om det finns barn som ännu inte kan det svenska språ-

ket? 

  

4. Har ni litteratur på annat språk än Svenska? Varför?  

 

5. Får barnen vara delaktiga i valet av litteratur? Hur?  

 

6. Finns böckerna tillgängliga på barnens nivå eller måste de be en vuxen om hjälp för 

att nå?  

 

7. Upplever ni att barnen är intresserade av sagor och berättelser? (positivt/negativt in-

ställda? ).  

 

8. Hur anser ni att sagor och berättelser är bra för barns a) språkliga utveckling b) 

emotionella utveckling? 

 

9. Hur förhåller ni er till det stereotypiska i sagorna? Genusperspektiv?  

 

10. Finns det någon speciell plats eller något rum där barnen kan dra sig undan för att få 

lugn och ro för att läsa en bok? Anser ni att detta är viktigt? 

   

11. Är det oftast på barnens eller de vuxnas initiativ som högläsning sker? 

 

 

 


