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1. Inledning 

Vi valde ämnet för examensarbetet utifrån vårt stora intresse för sagoberättandet och dess an-

vändning i förskolan. Vårt intresse har uppkommit utifrån erfarenheter från både tidigare ar-

bete och den verksamhetsförlagda utbildningen samt den teoretiska delen inom förskollärare-

utbildningen. Vi upplever att sagoberättandet ofta är väldigt uppskattat av barnen i förskolan 

och vi vill få ökade kunskaper inom området för att utvecklas i vårt eget sagoberättande. I 

kursen ”Den utforskande människan” som går att välja som specialisering i lärarutbildningen 

fick vi ta del i hur sagoberättandet kan användas i förskolans verksamhet. Hur kan en förskol-

lärare använda sagoberättandet för att gynna barns språkutveckling? Detta gjorde oss nyfikna 

och ökade vårt intresse för att undersöka sagoberättandets användning. Vi anser att sagoberät-

tandet är en viktig del i förskolan och det kan vara en användbar metod för att utveckla flera 

förmågor som Dejke (2006) beskriver i citatet nedan: 

Vi behöver sagorna, de ger oss skratt, tårar och spänning. Sagorna utspelar sig någonstans i en 

obestämd tid där sagans lagar gäller. Fantasi och magi är viktiga ingredienser. Där finns de vackra 

och skimrande orden, ibland lite svåra och lite ovanliga – ord som vi inte använder till vardags. 

Orden och begreppen hjälper barnen att bygga ut sitt språk och berika det (Dejke, 2006, s. 9).  

I denna studie har vi valt att definiera sagoberättandet som olika former av berättande av sa-

gor som sker inom förskolans verksamhet. Med sagoberättandet menar vi när en saga berättas 

av förskollärare eller andra barn genom att läsa högt, berätta muntligt eller genom dramatise-

ring av sagor. Vi vill få en ökad förståelse för hur förskollärarna enligt dem själva använder 

olika metoder, strategier och redskap i sitt sagoberättande för att det skall gynna språkutveck-

lingen. 

Med denna studie vill vi få ökade kunskaper om hur vi i vår kommande yrkesroll som förskol-

lärare kan använda och utveckla sagoberättandet som redskap. Vi hoppas även att vår studie 

kan vara en resurs för yrkesverksamma förskollärare, men även för studenter inom förskollä-

rarutbildningen. 
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1.1 Syfte:  

Vårt syfte med denna studie är att få ökad förståelse för hur förskollärare använder sagoberät-

tandet i relation till barnens språkutveckling. 

 

1.2 Frågeställningar: 

1. På vilket sätt främjas barnens språkutveckling genom sagoberättandet enligt för-

skollärarna? 

 2. Vilka metoder säger de sig använda för att gynna barnens språkutveckling? 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av vad en saga är och dess struktur. Sedan har vi valt 

att fördjupa oss i sagan som redskap och lärande där vi klarlägger vad sagoberättandet kan 

stimulera hos barnen. Därefter beskrivs sagoberättandets och högläsningens betydelse för 

språkutvecklingen. Efter det redogörs betydelsen av begreppet språklig medvetenhet. Vi har 

kontinuerligt under arbetets gång valt att koppla vad styrdokumenten för förskolan belyser 

kring språkutvecklingen. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet som stämmer överens med vårt sätt att se på lärandet. 

2.1. Sagans struktur 

Många berättelser har blivit återberättade från generation till generation innan de har blivit 

nedskrivna och sedan kallas för sagor (Lindö, 1986). Det mest grundläggande kännetecknet är 

att sagan oftast börjar med ”det var en gång” och avslutas med ”så levde de lyckliga i alla sina 

dagar”. Tid och rum i en saga är allmänna och ospecifika och en saga inleds sällan med en 

händelse utan istället med en presentation av miljön och sagans huvudperson (Asplund Carls-

son, Klerfelt & Pramling Samuelsson, 1993). Något som ofta förekommer i sagor är tretalet. 

Det kan till exempel vara tre önskningar, tre gåvor eller tre bröder. En saga bygger också ofta 

på upprepningar av händelser och av karaktärernas egenskaper. Sagan är för det mesta upp-

byggd kring två huvudpersoner. Det bildar ett så kallat dualistiskt förhållande och där huvud-

personerna för det mesta är varandras motsatser. Kontrasterna gör att det blir balans i sagan 

och det är viktigt att en saga innehåller en enhet, harmoni, fasta mönster och en inre logik. 

Detta gör att lyssnaren förstår budskapet i sagan bättre och känner en trygghet med att det 

goda segrar och rättvisan vinner (Asplund Carlsson, et al,1993). 

2.2 Folksagan 

Sagor fungerade förr i tiden som underhållning och som kunskapskälla då de berättade om 

samhällsfunktioner, makt och hur den kan övervinnas av de som är svagare. En folksaga har 

ingen namngiven författare utan har berättats från by till by, ofta av kringgående berättare 

som muntligt förmedlade dem till folket (Dejke, 2006).  Hon framhåller även att på detta sätt 

så ändrade sagorna ofta karaktär då en och samma saga kunde berättas på olika sätt, allt ut-

ifrån vem som återberättade dem. Asplund Carlsson, et al, (1993) förklarar att folksagor upp-

kom ur det ursprungliga och folkliga kulturarvet som man ville föra vidare. Sagorna, som från 
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början berättades muntligt, samlades i verk och sagosamlingar, såsom exempelvis av Bröder-

na Grimm. Dejke (2006) skriver att folksagan ofta börjar med ett uppbrott eller en förändring 

och fortsätter med ett uppdrag och olika prövningar innan de oftast avslutas med en lycklig 

hemkomst och en seger åt det goda. Hon framhåller att detta kan ge barnen hopp, styrka och 

en visshet om att allt löser sig till slut. Folksagor kan stimulera barns lust att vilja höra mer 

sagoberättande. ”Att känna igen sig i berättelsen men också få nya erfarenheter kring tillvaron 

väcker barnens lust för litteraturen. Det är på så vis som folksagorna kan fungera som en in-

körsport till annan barnlitteratur och så småningom göra barnen till bokslukare” (Lindö, 2009, 

s. 238). 

 

2.3 Konstsagan 

Fast (2001) skriver att den så kallade konstsagan har en författare som kan namnges, detta till 

skillnad från folksagorna, vilka sällan har någon spårbar författare. Då folksagorna skrevs ner 

ändrade de ofta karaktär, blev mer stilfulla och bättrades på. Dessa omvandlade sagor 

benämner även Asplund Carlsson, et al, (1993) som konstsagor och de skiljer sig från de 

ursprungliga folksagorna på så vis att det ursprungliga budskapet i dem ofta ändras eller 

försvinner då de skrivs ner. Även om vissa drag finns kvar från de gamla folksagorna så gick 

budskapet fram på ett annat vis då sagorna förr berättades muntligt.  

2.4 Sagan som redskap för lärande och utveckling 

Enligt Dejke (2006) är det viktigt att den som berättar har kunskap om sagoberättandet och 

vet vad som passar tillfället bäst. ”Det finns sagor av olika slag. En del bör läsas, andra kan 

berättas. En del är gamla, andra föds i ögonblicket” (Dejke, 2006, s.10). Detta vidhåller även 

Asplund Carlsson, et al, (1993) som anser att förskolläraren skall ha kunskap om sagors upp-

byggnad samt förstå sagans budskap för att kunna använda sagan i förskolans verksamhet på 

ett bra sätt. Det är betydelsefullt att förskolläraren har kunskaper om hur möjligheter kan ska-

pas för att barnen skall kunna lära sig av sagan genom varandra. Genom att använda sagan 

kan barn få förutsättningar för att kunna diskutera och reflektera över budskap som finns i sa-

gan. Detta framgår i läroplanen för förskolan som föreskriver att förskolan skall se till att barn 

får förutsättningar att utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning till olika 

etiska dilemman och livsfrågor som kan uppstå i vardagen (Skolverket, 2010). Lindö (2009) 

framhåller att förskollärare har ett stort ansvar och en unik möjlighet genom att välja berättel-
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ser som kan stärka barns identitet och som hjälper de unga att ta ställning i olika värdegrunds-

frågor. Lindö menar vidare att folksagan är underhållande, men har ofta en tydlig moral som 

ger rika möjligheter till samtal i en barngrupp. Asplund Carlsson, et al, (1993) belyser vikten 

av att förskolläraren planerar och ger förutsättningar för dialog om sagans innehåll och bud-

skap. Det finns olika aktiviteter som gör att barnen kan uttrycka känslor och tankar som upp-

kommer hos barnen då en saga berättas, som till exempel att låta barnen måla, använda dra-

ma, lek och diskutera sagans innebörd (Asplund Carlsson et al, 1993).  Björklund (2008) be-

lyser att budskap som diskuteras vid sagoberättande med barnen kan ge dem möjligheter få 

tillgång till normer, värden och kunskap som finns i berättelsen. Dessutom kan innehållet vara 

betydelsefullt för ett barn som känner sig förtrogen med till exempel en viss saga. Hon belyser 

att anledningen till att ett barn kan känna sig förtrogen med en sagas innehåll är att barnet 

själv har upplevt det som sagan förmedlar eller att det har en tydlig koppling till barnets fa-

milj. Arnesson- Eriksson (2009) menar att genom att använda sig av sagor som redskap i för-

skoleverksamheten kan förskolläraren ge barnen upplevelser och erfarenheter som berör dem. 

Mellon (2009) anser att de motsatsförhållanden som finns i till exempel en folksaga kan hjäl-

pa barnen att uppleva de egna inre konflikterna. Barnen kan då möta motgångar och jobbiga 

situationer i det vardagliga livet på ett sätt som gör att de kan hantera dessa bättre. Även Fast 

(2001) belyser att sagoberättande kan sätta igång processer hos barnen där känslor kan bear-

betas. Hon menar att sagan kan användas till att diskutera svåra problem som annars är jobbi-

ga för barnen att sätta ord på, till exempel sorg, ilska, kärlek eller konflikter. Asplund Carls-

son et al, (1993) framhåller på liknande sätt att sagan även kan bidra till att barnen kan bear-

beta sina egna känslor och upplevelser. Sagoberättande kan ge nya dimensioner till barnens 

fantasi menar Bettelheim (1975). Han menar att barns dagdrömmar kan gestaltas i de bilder 

som manas fram i deras inre då de lyssnar på en saga. Det budskap som sagor ofta förmedlar, 

att man måste genomgå prövningar, vara tapper och inse att sådant ingår i livet, gör enligt 

Bettelheim att barnen direkt konfronteras med dessa. De får samtidigt insikt om att genom att 

våga och pröva så övervinner man sin rädsla. På så vis menar han att sagan har en terapeutisk 

roll och många gånger kan den ha en läkande kraft. Hur sagor berör barnen är individuellt och 

varierar beroende på ålder, situation och intressen. Arnesson-Eriksson (2009) anser att barnen 

kan få en låtsasdimension vid sagoläsning som hjälper barnen att vara kreativa och problem-

lösande både nu och i framtiden. Detta sker på ett roligt sätt och nära barns erfarenhetsvärld. 

Bettelheim (1975) framhåller att barnen ofta identifierar sig med sagans gestalter, sympatise-

rar med den svage, jämför sig med hjälten och finner hopp i att det goda alltid segrar. Gran-
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berg (1996) menar att sagostunden kan ha en pedagogisk uppgift som främjar den intellektuel-

la utvecklingen hos barnen. ”Barn som tidigt får höra sagor och berättelser har lättare att kän-

na empati, medkänsla och inlevelse. Dessa barn utvecklar sin föreställningsförmåga och fan-

tasi samtidigt som de blir verbalt försigkomna och får lättare att förstå abstraktio-

ner”(Granberg, 1996, s. 41). Asplund Carlsson et al, (1993) framhäver även att aktiv använd-

ning av sagan kan gynna barns kunnande om sagor, historik och om sådant som hände förr 

vilket kan ge barnen en del av kulturarvet. Barnen utvecklar dessutom en förmåga att återbe-

rätta och föra sagor vidare. När det gäller kulturarvet påpekar den österrikiske barnpsykologen 

Bettelheim (1975) att detta förmedlas bäst genom litteratur, speciellt till de minsta barnen.  

 

2.5 Sagoberättandets och högläsningens betydelse för språkutvecklingen  

Eriksen-Hagtvet (2006) skriver att högläsning är en tradition inom Sverige och är något som 

barnen får möta tidigt. Högläsning har en språklig betydelse som kan ge omedelbara erfaren-

heter i skriftspråkets struktur. Barnen kan få ökat ordförråd, men även ett mer situationsobe-

roende språk. Edwards Santoro, Chard, Howard och Baker (2008) menar att när en berättelse 

har lästs högt så kan förskolläraren hjälpa barnet att diskutera vem berättelsen handlade om 

och vad som hände först, sedan och i slutet. Genom att använda denna strategi med textbase-

rade diskussioner så kan det gynna barnets framtida läs- och skrivutveckling. Författarna före-

språkar daglig högläsning för att barnet skall kunna uppfatta och förstå likheter samt skillna-

der mellan texter och deras innehåll. Sagoberättandet har en viktig mening enligt Lindö 

(2009) som även tillägger att ”Sagoberättande och högläsning av olika litterära genrer och 

samtal kring den gemensamma upplevelsen har stor betydelse för att utveckla språk och be-

grepp. I sagorna och barnlitteraturen finns språket, berättelsestrukturen och tankarna om vad 

det innebär att vara människa” (Lindö, 2009, s. 223). 

Liberg (2011) menar att läsinlärningens grund påbörjas redan inom förskolan och det är vik-

tigt att som förskollärare gynna barnens språkutveckling tidigt. En annan tanke som Svensson 

(2005) vidhåller är att det är bra att förskollärare använder sig av sagoberättandet då det kan 

ge möjligheter till barn som inte får sagoberättande i hemmet. Hon poängterar att om barn ti-

digt får lyssna på sagoberättande så kan fantasin stimuleras, men att även språket kan utveck-

las. Detta styrker även Fast (2001) då hon påpekar att då barn lyssnar på berättelser så hjälper 

det dem att visualisera, det vill säga skapa scener i sitt inre av det som händer i berättelsen. 

Liberg (2003) anser att då barnen känner sig berörda och delaktiga, till exempel under sagobe-
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rättandet, så blir det en central drivkraft för att utveckla språket. Detta bekräftar Fast (2001) 

som påpekar genom att låta barn få lyssna på berättelser så kan barnen motiveras att vilja läsa 

själva. Dejke (2006) framhåller att barnen skall uppmuntras att berätta själva då det kan skapa 

möjligheter för barnet att utveckla sitt eget språk och tankar. Barn ska dock aldrig tvingas att 

berätta utan det skall ske frivilligt. Granberg (1996) framhäver vikten av att ha en bra sago-

stund som skall vara trygg och positiv. En sagostund gör att barnen samlas till en gemensam 

upplevelse, då alla får samma erfarenhet och detta kan stärka gruppkänslan. Hon menar att 

detta kan påverka barnens språk både grammatiskt och även ordförrådet samt att ordförståel-

sen ökar. I läroplanen för förskolan belyses att förskolan skall lägga stor vikt på att stimulera 

varje barns språkutveckling samt uppmuntra varje barns intresse för skriftspråket (Skolverket, 

2011).  

Sheridan, Pramling-Samuelsson & Johansson (2010) framhåller att genom att lyssna på hög-

läsning får barnen höra namnen på föremål, egenskaper och handlingar på ett konkret sätt. Då 

kan de också uppfatta röstvariationer hos berättaren, till exempel röststyrka, betoning på ord 

och satsmelodi. Den vuxne ska anpassa läsandet till det enskilda barnet, lyssna och vara ly-

hörd på barnets reaktioner vid berättandet. Svensson (2005) betonar vikten av att förskollära-

ren skall ändra tonläge, ha ögonkontakt med barngruppen man läser för, samt att samtala om 

bokens innehåll efteråt. Whitehead (1990) styrker detta då hon framhåller vikten av samtal 

efter sagoberättande, eftersom det ger barn möjligheter att uttrycka sig och få utveckla sina 

erfarenheter om det vardagliga livet. Sheridan, et al, (2010) poängterar att högläsning bör vara 

en form av samspel mellan barnet och den vuxne och att det inte får bli någon sorts envägs-

kommunikation. Istället ska barnet uppmärksammas på hur texten och bilderna hör ihop och 

att det är texten som läses medan bilderna visar berättelsens innehåll. Vidare menar de att för 

många barn är det den språkliga miljön i förskolan som blir avgörande för barns språkutveck-

ling, eftersom de tillbringar en stor del av dagen där under de år då språket grundläggs. Då är 

det viktigt att ge enskilda barn möjligheter att samspela språkligt med vuxna, men även att 

språkstimulerande material, som till exempel sagolådor och sagopåsar finns tillgängliga för 

barnen att använda i leken. Då kan de tillsammans eller på egen hand kommunicera och bear-

beta intrycken från en berättelse de hört eller skapa en egen (Sheridan, et al, 2010).  

Svensson (2005) framhåller att för att ge barn ett rikt språk så är böcker det bästa hjälpmedlet 

eftersom de innehåller så många olika språkliga uttryck och språkstilar, vilket ger barn ett 

självständigt förhållande till språket. Detta framgår i läroplanen för förskolan att förskollära-
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ren skall ge barn möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk, samt att barn utvecklar 

sitt ord- och begreppsförråd vilket uppmuntrar till att barnen kan utveckla sitt intresse för det 

skrivna språket (Skolverket, 2011).  

2.6 Språklig medvetenhet 

Enligt Svensson (2005) innebär språklig medvetenhet att barnet på egen hand mer eller mind-

re medvetet funderar över språket. Barnet kan lägga märke till språkets form och kan skilja 

det från dess betydelse. Erikssen-Hagvet och Pálsdóttir (1992) menar att barnets uppmärk-

samhet måste riktas mot språket i sig. För att barnet skall kunna bli språkligt medveten så 

måste det enligt författarna kunna se samband i språkets uppbyggnad och olika sätt att ut-

trycka sig på.  

Språklig medvetenhet består enligt Svensson (1998) av följande delar: fonologisk medveten-

het, morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet samt pragma-

tisk medvetenhet. Den fonologiska medvetenheten innebär att det finns en kännedom om 

språkljuden medan den morfologiska medvetenheten innebär att det finns kunskap om hur ord 

kan byggas upp och förändras. Kunskapen om hur satser byggs upp i orden tillhör den syntak-

tiska medvetenheten. Den semantiska medvetenheten innebär att barnet kan reflektera över 

ords betydelser. Att veta hur språkets används i olika situationer tillhör den pragmatiska med-

vetenheten, det vill säga att barnet kan använda rätt ord vid rätt tillfälle (Svensson, 1998).  

Enligt Eriksen-Hagtvet (2006) så har barn som är språkligt medvetna en bättre läs- och skriv-

utveckling än barn som ligger på en lägre nivå inom språklig medvetenhet. Böcker är det bäs-

ta hjälpmedlet som finns för barn anser Svensson (2005) och framhåller att det kan ge barnen 

ett rikt språk. En annan tanke som Svensson betonar är att i böcker uttrycker sig författare på 

olika sätt vilket kan ge barnen andra språkliga uttryckssätt som barnen annars inte skulle ha 

mött. 

2.7 Sociokulturellt perspektiv 

Precis som Bjereld, Demker och Hinnfors (2010) belyser så är det viktigt att ha en teori i 

grunden av forskningsarbetet, men teorin skall vara användbar och meningsfull. Med detta 

menar Bjereld et al. (2010) att teorin kan förklara hur forskarna kan förstå resultatet. Vi valde 

att utgå från det sociokulturella perspektivet då det kändes relevant i studien eftersom sam-

spel, lärande och miljö är viktiga delar i sagoberättandet. Lindö (2009) menar att Vygotskij 
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var den som intresserade sig särskilt för det språkliga samspelet mellan de vuxna och barnet.  

Enligt Säljö (2005) var Lev Semjonovitj Vygotskij en pedagog samt psykolog från Ryssland 

som levde mellan 1896 -1934. Lindö (2009) framhåller att Vygotskij ansåg att lärande kan 

föregå mognad, vilket innebär att inlärning framkallar utvecklingsprocesser som kan leda till 

mognad. Människor i barnets närhet hjälper barnet att utvecklas genom att ständigt utmana 

barnet att nå en nivå högre. Skillnaden mellan det barnet kan med stöd av någon annan och 

det som det klarar av själv kallar Vygotskij för ”den proximala utvecklingszonen” enligt Lin-

dö. I förskolans verksamhet finns möjligheter för barn att reflektera över sagor och berättel-

sers innehåll på ett medvetet sätt, något som ett barn har svårt att klara av alldeles själv. Det 

blir fullt möjligt i kommunikation och delaktighet med andra barn och förskollärare (Asplund 

Carlsson, et al, 1993). Dysthe (2001) framhåller att ett sociokulturellt perspektiv innebär att 

kommunikativa processer ses som förutsättningar för människans lärande och utveckling.  

Hon anser att detta sker genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra, vilket in-

nebär att barn får ta del av kunskap och färdigheter ända från den tidigaste barndomen.  

Enligt Säljö (2011) kan inte den sociokulturella traditionen betraktas som en instruktion för 

lärande och undervisning. Han menar att den sociokulturella traditionen istället står för ett 

perspektiv som gör det möjligt att studera och utveckla lärandet inom många olika områden. 

Vygotskij menade att även små barn är kreativa och att det under barnets utveckling grund-

läggs ett samband mellan språk och tänkande. Han menade att utvecklingen av människans 

språk och tänkande inte sker av sig självt utan att de hör ihop (Vygotskij, 1934). Utan social 

kommunikation så menar han att varken språk eller tänkande utvecklas. Söderbergh (1988) 

styrker detta sätt att se på lärandet och menar att språkutvecklingen sker i dialogen och sam-

spelet med andra och att det sker både genom imitation och att det är en aktiv process där bar-

nen prövar och skapar språk. Säljö (2000) menar att i ett sociokulturellt perspektiv har de två 

termerna redskap eller verktyg en specifik innebörd. Med redskap eller verktyg menas de 

språkliga och fysiska resurser som människan har och använder sig av vid förståelse och tolk-

ning av omvärlden. Dessa redskap anser Säljö att människan har framställt för att hantera var-

dagen. Samspel med andra kan skapa nya förutsättningar och genom kommunikationen kan 

de föras vidare, vilket är grundtanken i det sociokulturella perspektivet. Säljö menar vidare att 

det sociokulturella perspektivet även innefattar den betydelse miljö och omgivning har för 

människans utveckling och lärande. Han poängterar att den miljö och kultur ett barn växer 

upp i kan ha stor inverkan på hur barnet lär, utvecklas och kommunicerar med andra. Detta 

förklarar Säljö som att det beror på samhällets olika förväntningar, kulturella normer och ma-
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teriella förutsättningar. De erfarenheter och möjligheter barn får och ges i en viss miljö för de 

själva sedan vidare i samspelet med andra. 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår datainsamlingsmetod för att sedan förklara vårt 

urval. Därefter beskriver vi vårt genomförande av studien och förklarar vi vårt etiska förhåll-

ningssätt och sedan väljer vi att beskriva studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis sker en be-

skrivning av analysen. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts med sex förskollärare. Patel och Davidson 

(2003) förklarar kvalitativ intervju med att den som intervjuar skapar utrymme för den inter-

vjuade att svara med egna ord. Anledningen till att vi valt kvalitativa intervjuer är att vi ville 

få innehållsrika svar för att kunna få del av respondenternas uppfattningar och tankar kring 

frågeställningarna i studien. I denna studie har vi valt att använda oss av semi-strukterade in-

tervjuer och med detta menar Bryman (2001) att en intervjuguide används och utifrån den ges 

respondenten frihet att ge egna svar. Han menar även att semi-strukturerad intervju innebär att 

intervjuaren har utrymme för att kunna ställa följdfrågor. Vi skapade en intervjuguide (se bi-

laga1) som börjar med en grundfråga och sedan delades resterande frågor in under de två frå-

geställningar som ingick i vår studie. Kvale och Brinkmann (2009) belyser att konsten att in-

tervjua lär man sig genom att utföra intervjuer och intervjuns kvalitet bedöms efter styrkan 

och värdet i den kunskap som produceras. Vi anser att det är en god erfarenhet att utföra in-

tervjuer för vårt eget lärande när det gäller själva genomförandet, men även hur frågor bör 

formuleras. Den som intervjuar bör ha förkunskaper samt att vara välförberedd anser Patel 

och Davidsson (2003). Detta gjorde vi genom att titta på tidigare studier och forskning, men 

även genom att vara väl bekanta med intervjuguidens frågeställningar.  

3.2 Urval 

Studien har ägt rum på sex stycken förskolor som ligger i två mindre kommuner i södra Sve-

rige. Vi har intervjuat sex kvinnliga förskollärare som arbetar inom förskolans verksamhet. 

Urvalet har skett genom bekvämlighetsurval då vi valt att kontakta olika förskolor i olika 

kommuner. Vi valde att vända oss till förskolor där vi sedan tidigare har en etablerad kontakt 

genom att vi tidigare arbetat eller haft verksamhetsförlagd utbildning där. Förfrågan gavs till 

förskollärare som arbetar i förskolans verksamhet inom 4 mils radie och vi valde dem som 

hade möjlighet samt vilja att intervjuas. Med bekvämlighetsurval menar Bryman (2001) att 

det innebär att man intervjuar personer som för tillfället finns tillgängliga. 
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3.3 Genomförande 

Vi valde att göra var sin pilotintervju för vårt eget lärande samt som övning inför kommande 

intervjuer. Pilotintervjuerna valde vi att göra en vecka innan de andra intervjuerna på grund av 

att vi ville få veta om frågorna var relevanta och fungerade. Bryman (2001) framhåller att pi-

lotintervjuer inte skall genomföras med personer som ingår i kommande studie. Detta tog vi 

hänsyn till och valde därför att intervjua förskollärare på andra förskolor än där studien sedan 

genomfördes. Enligt Patel och Davidson (2003) är pilotintervju en förberedande intervju som 

görs på en person som motsvarar den egentlige respondenten. Bryman (2001) framhåller att 

en pilotintervju ger forskarna möjlighet att förändra sin ordningsföljd och utformning av sina 

frågor. Efter pilotintervjuerna ändrades intervjuguiden genom att vi bland annat tog bort icke 

relevanta frågor, men även att vi förtydligade vissa frågor. Utöver dessa ändringar valde vi att 

ändra ordningsföljden på frågorna i vår intervjuguide.  På grund av dessa ändringar har vi valt 

att inte använda oss av pilotintervjuerna i vår studie.  

Första kontakten med förskollärarna som skulle intervjuas skedde via telefon. Vi redogjorde 

vårt syfte, samt ungefärlig tid för genomförandet och hur lång intervjun skulle vara tidsmäs-

sigt. Vi valde att spela in intervjuerna. Genom att spela in intervjuerna kunde vi ägna vår kon-

centration helt åt ämnet och den intervjuade. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att ge-

nom inspelning av intervjun så ger det intervjuaren tillfällen att lyssna om på den inspelade 

intervjun. Detta ger möjligheter för att till exempel lyssna på tonfallet, orden och pauser. En 

annan aspekt som är viktigt att tänka i sitt eget lärande som intervjuare är: ”Man lär sig av 

sina egna misstag när man lyssnar på sin egen röst – man lär också av sådant som man gjorde 

bra vid intervjun.” (Trost, 2010, s. 74). De intervjuer som har genomförts har skett enskilt 

mellan en intervjuare och respondent. Intervjuguiden lämnades inte ut i förväg till responden-

terna eftersom de då kunde ha övat in svaren inför intervjun. Detta skulle i så fall ha kunnat 

påverka resultatet genom att respondenterna vid intervjun skulle kunna ha gett i förväg ge-

nomtänkta och förskönade svar.  Intervjuerna har spelats in med respondenternas godkännan-

de och sedan transkriberades intervjuerna. Efter transkriberingen skrevs intervjuerna ut i pap-

persformat för att råmaterialet vara lättillgängligt vid analysen. Vi har genomfört intervjuerna 

på ett sådant sätt att frågorna som ställts har varit likalydande och ställts i samma ordning till 

respondenterna, men ibland har följdfrågor uppstått. Då vi valde att ha semi-strukturerad in-

tervju så har intervjupersonerna fått mycket utrymme att ge sina egna svar. Vi valde att 

genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats då det skapar en trygghet hos respon-
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denten. Trost (2010) anser det är viktigt att respondenten skall känna sig trygg i miljön. Där-

för fick respondenten välja rum på arbetsplatsen där intervjun kunde genomföras. ”De flesta 

platser har både för- och nackdelar. Oavsett vart intervjun sker så är det viktigt att man i an-

slutning till analys av materialet kan resonera kring vilken inverkan lokalen kan ha haft på 

trovärdigheten hos data.” (Trost, 2010, s. 66.) Vi upplevde dock att det skedde en del stör-

ningar utifrån, bland annat annan personal som ej tog hänsyn till att intervju pågick samt tele-

foner som ringde. Trots det anser vi att dessa störningar inte bör ha påverkat datainsamlingens 

trovärdighet i studien då intervjuerna med respondenterna resulterade i utförliga svar. 

3.4 Etiskt förhållningssätt 

Vi har sökt kunskap om etiskt förhållningssätt främst genom litteraturstudier. Kvale och 

Brinkmann (2009) anser att samspelet mellan intervjuaren och respondenten är fyllt med etis-

ka problem. I denna studie har vi valt att följa Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer och rekom-

mendationer som gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Genom att vi valde att informera respondenterna om vad deras uppgift var i 

studien, vad intervjumaterialet skulle användas till samt att det var frivilligt deltagande i stu-

dien så har vi uppfyllt informationskravet. Samtyckeskravet är också uppfyllt då vi har fått 

respondenternas samtycke att deltaga i studien. Vi uppfyllde konfidentialitetskravet genom att 

vi försäkrade respondenterna om att deras identitet inte skulle komma att avslöjas i studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att materialet skall avkodas och personer som ingår i studien 

skall avidentifieras. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att datamaterialet endast skall an-

vändas i denna studie. 

3.5 Tillförlitlighet 

Genom att använda kvalitativ metod som datainsamlingsmetod och genom att endast intervjua 

sex förskollärare så begränsade vi datamängden. Vi anser att intervju är en tillförlitlig datain-

samlingsmetod då man samtalar och den intervjuade respondenten ges möjlighet att ställa frå-

gor. Bryman (2001) förklarar begreppet tillförlitlighet med att det innebär hur troligt eller 

sannolikt resultatet är av en studie. Han menar även att tillförlitlighet innefattar att studien har 

blivit utförd enligt de normer som finns. Patel och Davidson (2003) anser att det är viktigt att 

forskaren beskriver forskningsprocessen så att de som tar del av studien kan skapa sig en upp-

fattning om vilka val forskaren har gjort. Vi väljer därför att vara grundliga i vår beskrivning 

av studiens process. Genom att vi testade vår intervjuguide med varsin pilotintervju så kunde 
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förbättringar ske av våra frågors giltlighet. Enligt Bryman (2001) innebär begreppet trovär-

dighet att studiens material inte är förvrängt eller felaktigt. Efter datainsamlingen transkribe-

rades intervjuerna för analys och för att kunna återge citat i resultatdelen. Detta för styrka tro-

värdigheten av vår analys. Trost (2010) belyser vikten av reflektion över insamlad data och 

resultatet som viktig för trovärdigheten vid kvalitativ forskning. Han skriver att finns ingen 

reflektion finns det anledning till att misstro trovärdigheten av studien. Vi har därför valt att 

diskutera våra tolkningar och reflekterat över olika val och ställningstagande som gjorts under 

denna studie. 

3.6 Analys 

Det tolkningsperspektiv vi har valt att använda oss av under vår studie är hermeneutik. Bry-

man (2001) förklarar hermeneutik som ett synsätt som utformats för att kunna tolka och förstå 

texter. Patel och Davidson (2003) menar att hermeneutik innebär att forskaren har förförståel-

se, tankar, kunskap och känslor inför forskningsobjektet. Vår förförståelse kring sagoberät-

tandet baserar sig på att vi tidigare har arbetat som vikarie inom barnomsorgen, men även ge-

nom vår förskollärarutbildning såsom verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar och litte-

ratur. Patel och Davidson (2003) framhäver att det är en tillgång att som forskare ha förförstå-

else. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren tolkar respondentens svar som ges un-

der intervjun och detta jämför forskaren sedan med sin egen förförståelse. 

Enligt Bryman (2001) så är hermeneutikens centrala idé att forskaren som analyserar en text 

skall få fram den mening och det perspektiv som respondenten haft. ”Tolknings- och förståel-

seprocessen saknar början och slut, spiralen är oändlig” (Ödman, 1979, s. 107). Med detta 

menar Ödman (1979) att förståelseprocessen kan förändras i harmoni med förändringar under 

kunskapsprocessen och att detta sker successivt. Han menar även att forskarens kunskap och 

perspektiv kan förändras under forskningsprocessens gång. Vi har använt den hermeneutiska 

spiralen för att tolka vårt resultat genom att försöka få fram våra intervjuers innebörd vilket 

inneburit att våra tolkningar har förändrats många gånger under processens gång. Varje inter-

vju har varit en del och de olika delarna har analyserats var för sig först. Därefter använde vi 

färgpennor för att finna mönster i de olika delarna för att skapa en helhet. Vi fann följande 

kategorier: ordförråd och ordförståelse, språkets uppbyggnad, lustfyllt och inspirerande samt 

fantasi under första frågeställningen. I andra frågeställningen fann vi kategorierna: metoder i 

framförandet av en saga, miljöns betydelse, samtal med barnen samt planering inför sagobe-

rättandet. Vi har analyserat och tolkat våra intervjuer flera gånger och på det sättet har vår 
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förståelse förändrats och fördjupats, vilket lett till en ökad förståelse för innebörden i respon-

denternas svar. Detta är tanken med användningen av den hermeneutiska spiralen att vår för-

ståelse kring resultatet skulle utvecklas och ökas kontinuerligt.  

Vår teoretiska ansats är utifrån ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att vi har fokuserat 

på samspelet med andra och hur miljön påverkar. Detta menar även Lindö (2009) som beskri-

ver Vygotskijs tankar som innebär att språket utvecklas i samspelet mellan barn och vuxna.  
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4. Resultat  

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat. Vi har utgått från studiens syfte att få en ökad för-

ståelse för hur förskollärare använder sagoberättandet i relation till barnens språkutveckling. 

Resultatet kommer att presenteras utifrån frågeställningarna: På vilket sätt främjas barnens 

språkutveckling genom sagoberättandet enligt förskollärarna samt vilka metoder säger de sig 

använda för att gynna barnens språkutveckling? Under respektive frågeställning presenteras i 

sin tur de olika kategorier som vi kunnat urskilja genom analysen av intervjuerna. Vårt syfte 

med den indelningen är att lägga fram ett lättöverskådligt resultat genom att de olika kategori-

erna lyfts fram var för sig. Vi har valt att benämna respondenterna som F1, F2, F3 och så vi-

dare. Bokstaven F står för förskollärare och genom att använda siffror efter blir det lättare för 

läsaren att hålla isär vem som säger vad. Vi har valt att använda oss av intervjucitat för att 

framhäva vissa betydelsefulla delar i vårt resultat (se Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.1 Språkutveckling genom sagoberättande 

4.1.1 Ordförråd och ordförståelse 

Flera av förskollärarna framhåller att barnens ordförråd och ordförståelse kan öka genom sa-

goberättandet. Förskollärare 3 framhåller att det är betydelsefullt att ha sagoberättande varje 

dag då det främjar språkets utveckling.  

[…]Får ju större ordförråd, större ordförståelse, mycket ord som finns i böcker som dom undrar 

vad dom betyder och så här.  Sen utvecklar det ju meningsbyggnaden med att man hör rätt ordföljd 

i böckerna[…]( F 6). 

Några förskollärare hävdar att ord som inte används ofta i det vardagliga livet dyker upp ge-

nom sagoberättandet. Detta beskriver även förskollärare 1 att genom sagoberättandet hör bar-

nen ord och kan ta till sig dessa. 

Dom lär sig ju ganska så mycket där, genom att man hör en saga och berättande, även när vi spelar 

teater. Så får vi ju in ord som man inte använder jämt som återvinning och bäcken och porlar (F 5). 

Några av förskollärarna framhåller att barnen ofta frågar om vad olika ord betyder och för-

skollärarna förklarar ordets betydelse. Förskollärare 4 anser att språkutveckling sker genom 

dialog med barnen. Hon menar att barn lär sig språket i samspel med andra vilket kan ske ge-

nom sagoberättande när förskolläraren förklarar ord som barnen frågar om. Vidare framhåller 

förskollärare 4 att sagoberättandet är viktigt. 
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Ja, jag tror det är en rik skatt i språkutvecklingen. Just för att som jag sa med ord som man inte 

kanske använder annars, att man får en känsla för språket (F 4). 

Förskollärare 5 framhåller att det är viktigt att använda ett varierat språk som förskollärare. 

Hon menar att språkets variation beskrivs bra och att ord benämns utförligt och beskrivande i 

sagorna, samt att det är viktigt att ta vara på det vid högläsning av sagor.  

[…] att det är hela tiden och att man använder ett varierat språk och att man benämner de olika sa-

kerna[…] (F 5). 

Att benämna ord och händelser i sagan är en viktig del i sagoberättandet enligt förskollärare 5. 

Hon menar att det har betydelse för barnens språkutveckling att förskollärare benämner till 

exempel lägesord som förekommer i sagorna. 

4.1.2 Språkets uppbyggnad 

När barnen får höra början, mitten och slutet på en saga så kan de utveckla strategier för hur 

en saga är uppbyggd enligt förskollärare 1.  

             Man hör orden och får in tanken i en saga. Början och mitten och slutet.(F 1). 

Förskollärare 3 framhåller att det är viktigt att sagoberättaren berättar hela sagan för barnen 

för att de ska kunna få höra hur skriftspråket är uppbyggt. 

Det är viktigt att man läser hela sagan. Givetvis! Att de ska få lära sig detta flytet, att de ska få  

höra det. Det var jätteviktigt för språkutvecklingen. (F3). 

4.1.3 Lustfyllt och inspirerande 

En beskrivning är att sagoberättandet skall ske lustfyllt och inspirerande för att barnen lättare 

skall kunna förstå innehållet och språket. Några förskollärare anser det betydelsefullt att för-

skolläraren vid högläsning själv skall tycka om boken för att kunna fånga barnen. Innehållet 

förmedlas på ett annat sätt när barnen känner av förskollärarens intresse och inspiration för 

sagan som läses. Förskollärare 4 betonar att barnen ibland kan uppleva sagostunden som 

mindre viktig och de kan inte koncentrera sig fullt ut på sagans budskap och innehåll om sa-

goberättaren saknar intresse.  

Att man håller sagan viktig och det känner barnen att är det här viktigt. Är sagan viktig om jag blir 

avbruten hela tiden? Eller jag gör nåt annat eller det kommer någon annan fröken och tar över för 

att jag ska iväg (F 4). 
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Förskollärare 4 menar att det kan förekomma störningar av till exempel annan personal som 

avbryter vilket kan påverka sagoberättandet och barnens intresse. Hon framhåller att det är 

viktigt att den som berättar sagan ska berätta hela sagan.  

Förskollärare 2 anser att det är bra och betydelsefullt om man kan och tycker om sagan som 

ska berättas eftersom det blir en helt annan inlevelse, sammanhang och flyt i handlingen. 

Kan jag en saga så äger jag den, då kan man få en annan kontakt (F 2). 

Detta styrker även förskollärare 4 att kan man en berättelse blir det en mer inspirerande stund 

för barnen då hon menar att det går att fokusera mer på barngruppen, deras reaktioner och an-

vända sig av gester, mimik och tonfall på ett annat sätt än om man läser innantill.  

Det viktigaste är att jag har läst boken själv. Det är jättesvårt att läsa en bok man inte har läst, inte 

vet nåt som händer eller vad som kommer att ske. Så jag har byggt upp berättelser så jag vet vad 

som kommer hända, vart spänningen ligger någonstans och så (F 4). 

4.1.4 Fantasi 

Många av förskollärarna beskriver att sagoberättandet utvecklar barns fantasi. Förskollärare 4 

betonar att det är viktigt att emellanåt låta barn få fantisera om hur det kan se ut när en saga 

bara berättas utan bilder. 

Vi stimulerar ju fantasin hos barnen just det här att man får göra egna bilder, idag är ju samhället 

där vi tittar på film och då är ju berättandet färdigt så fantasin är viktig (F 4). 

Detta tar även förskollärare 6 upp och menar att barnen får möjlighet att skapa egna bilder i 

huvudet då de hör en saga. Barnen får då bilda sig en egen uppfattning och fantisera ihop egna 

bilder av hur det ser ut i sagan som berättas.  

Förskollärare 1 betonar att sagoberättandet är spännande för barnen och att de fångas av fan-

tasin då de lyssnar till en saga. 

I fantasins värld kan allt hända, man ser det på barnen också (F 1). 

Fantasin har stor betydelse då den benämns som en viktig del inom sagoberättandet. Förskol-

lärare 6 nämner att fantasin ökar av sagoberättandet, vilket innebär att sagoberättandet gynnar 

fantasin.  
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4.2 Förskollärarnas metoder kring sagoberättande 

4.2.1 Metoder i framförandet av en saga 

I den här studien framkom olika metoder som förskollärarna använder sig av då de förmedlar 

en saga till barnen. Dessa metoder är att läsa högt, muntligt berättande, dramatisering och an-

vändandet av olika verktyg. Exempel på sådana verktyg är flanosagor, handdockor och sago-

påsar.  

Alla förskollärare som ingått i studien använder sig av högläsning i mer eller mindre utsträck-

ning.  

Själv har jag mest högläsning, det förekommer flera gånger per dag. De har favoritböcker, dem 

kan man ju nästan utantill (F3). 

Förskollärare 4 framhäver att valet av metod då det gäller sagoberättande ofta sker utifrån 

gruppstorlek och sammansättning. Hon anpassar sitt val av metod efter vad som passar vid 

just den sagostunden. Denna förskollärare påpekar också att böcker är lätta att ta till då de ofta 

finns tillgängliga på förskolan. När det är en stor barngrupp berättar hon gärna muntligt, till 

skillnad från en mindre grupp då det kan vara en fördel att läsa högt. Förskollärare 5 berättar 

att de först läser en bok och sedan dramatiserar den, vilket även förskollärare 3 och förskollä-

rare 4 instämmer i.  

Förskollärare 4 anser det viktigt att man inte fastnar vid en viss form av böcker vid högläsning 

utan att olika genrer används, samt att variationen är viktig för att gynna barnens språkutveck-

ling. Förskollärare 2 framhåller att barnen kan få ta med sig en bok hemifrån vilket kan öka 

variationen i sagoberättandet. 

              Älskar de en bok hemma får de ta med den. Viktigt med fräsch och rolig litteratur. (F2). 

Metoden att låta barnen få ta med sig böcker hemifrån till förskolan ökar barns inflytande, 

men det ökar även variationen av böckers genrer. För att komplettera det verbala ordet, hjäl-

per förskolläraren barn som har ett smalt ordförråd eller barn med annat modersmål genom att 

använda konkret material. Förskollärare 4 beskriver att hon tillsammans med barn med torftigt 

ordförråd eller barn med annat modersmål använder sagoberättandet oftare och mer planerat 

som metod för att stimulera barnets språk. Förskollärare 6 använder sig gärna av metoden att 

använda konkret material för att gynna barns ordförråd. Med konkret material menas att olika 

föremål som kan kopplas till sagan och till vissa ord i sagan används. Dessa plockas fram allt 
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efter hand under sagoberättandet för att barnen ska kunna koppla ihop ord med ett verkligt 

föremål, vilket enligt förskollärare 6 kan gynna ordförrådet hos barnen. 

[…] jag tror på det här med konkret material, att barnen får konkret material tillsammans med or-

den. Särskilt barn som inte har så stort ordförråd […] (F 6). 

Något som gynnar alla barn i förskolans verksamhet är när orden kopplas till konkreta före-

mål och benämns högt. Samtliga förskollärare i studien använder sig av olika metoder då de 

har sagoberättande.  

Vi tar upp barnens idéer. Vi försöker lyfta allt. Det går i perioder. I vissa perioder har vi docktea-

ter, något barn kanske är jätteintresserad. Det går i vågor, ibland står flanotavlan där (F 2). 

Dels läser man ju från en bok, någon gång har jag berättat som en bordssaga och då märker jag ju 

att jag kan fånga barnen på ett speciellt sätt (F 1). 

Det framgår att det ofta beror på barngruppens storlek och behov vilken metod som väljs. Det 

förekommer variation i sagoberättandet genom att förskollärarna använder sig av olika meto-

der.  

4.2.2 Miljöns betydelse 

En del av förskollärarna i studien använder sig av att förändra miljön vid sagoberättandet och 

använder enkla medel för att skapa små effekter. Förskollärare 3 beskriver att hon har sagobe-

rättande utomhus, men att detta ofta är något som sker spontant. Förskollärare 3 menar även 

att har man sagoberättande utomhus krävs inte att man har kontroll över alla barn då det alltid 

finns annan personal ute samtidigt. 

Jo nu kan vi ta ut en filt. Samla ihop oss lite. Sätta oss vid väggen. Det är jättemysigt (F 3). 

Förskollärare 4 berättar att hon gärna skapar ett krypin när sagoberättandet skall ske och bar-

nen får krypa in igenom en tunnel för att komma till sagans värld.  

En sagogrotta kan man kalla det, vi har släckt ned och tänt ljus och man måste komma in genom 

en tunnel för att komma in till sagans värld (F 4). 

Förskollärare 5 inleder ofta sitt sagoberättande med att man reser till sagans land med barnen 

och dit kommer man genom att krypa igenom en rockring. Barnen kan också få ha sagoglitter 

på fingret under sagostunden.  
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Förskollärare 2 framhåller att det är viktigt att skapa en magi i barngruppen genom att sitta 

tillsammans och ha det mysigt.  

Många av våra barn förknippar det och upplever sagostunden som något mysigt, det mysigaste på 

förskolan (F 2). 

4.2.3 Samtal med barnen 

Det framgår att det finns olika sätt bland förskollärarna i hur de använder samtal med barnen 

vid sagoberättandet. Förskollärare 1 använder sig av metoden att problematisera, det vill säga 

att man diskuterar dilemman som kan uppstå kring sagans innehåll. Förskollärare 6 och för-

skollärare 4 diskuterar efteråt med barnen och återkopplar sagans innehåll till något som görs 

med barngruppen inom verksamheten. Samtal är något som förskollärare 4 förespråkar och 

anser är en bra metod som även gynnar språkutvecklingen då barn kan lära sig språket genom 

samspel med andra människor. Förskollärare 2 nämner också att det blir ett annat samspel vid 

sagoberättandet än till exempel än när barn ser på tv. Hon menar att vid det sker ett större ut-

byte vid en sagostund och att man kan stanna upp och samtala med barnen. 

För att öka delaktigheten och skapa ett samtal med barnen kan datorn användas, vilket för-

skollärare 5 ger exempel på. Hon beskriver att de brukar ta reda på olika djurläten via datorn 

om sagan handlat om ett visst djur och barnen har frågor kring detta. Förskollärare 2 anser att 

samtal kan uppstå naturligt genom sagoberättandet då sagans innehåll kan relateras till bar-

nens vardag och verklighet. 

Barn måste inte tycka, vissa böcker väcker en tanke. Det finns inga böcker som är dåliga, bara man 

reflekterar. Det är viktigt att skapa möjlighet för reflektion. Vi läser böcker som berör, till exempel 

om ett barn mist en morfar eller om det ska få småsyskon eller tappat tänder (F 2). 

Om det är stora dilemman så pratar man ju om det efter, eller om det är barn som inte har förstått 

som det där med om det är elaka i boken då barn reagerar på det och då pratar man ju om det efter 

eller under tiden man läser (F 6). 

Flera av förskollärarna tar hänsyn till detta i sitt sagoberättande då de framhåller olika sätt att 

samtala med barnen om en saga de läst och hur de bearbetar en saga tillsammans med barn-

gruppen. Ett exempel är att förskollärare 3 väljer att ställa frågor till barnen efter sagoberät-

tandet. Detta anser förskollärare 3 gynnar barnens språkutveckling och tänkande. Vissa för-

skollärare i studien går djupare på reflektion och samtal med barnen och lägger större vikt vid 

det. 
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4.2.4 Förskollärarnas planering inför sagoberättandet 

Några förskollärare låter barnen välja böcker och framhåller även att barnen ska få inflytande 

i valet av saga. Undantag kan ske, till exempel då förskollärare 5 beskriver att de väljer bort 

att använda böcker som benämner personer som ”dumma och fula”. Förskollärare 1 anser att 

bokpåse kan vara en metod för att öka barnens inflytande. Med detta menar hon att barnen får 

ta med sig en valfri bok hemifrån som de sedan läser på förskolan.  

Vi har haft bokpåsar som barnen får ta med sig hemifrån. Jätteroligt. Då blir det mycket Disney 

och annat. (F1). 

Detta instämmer även förskollärare 4 med, dock benämner hon det som att det i deras verk-

samhet kallas ”min bästa bok”. Förskollärare 4 betonar att hon har byggt upp en egen reperto-

ar med berättelser och böcker som hon kan vilket inte längre kräver någon planering för att 

genomföra dessa för barnen. Förskollärare 6 beskriver att hon planerar beroende på i vilken 

barngrupp som sagoberättandet sker medan förskollärare 5 framhåller att barnen väljer böcker 

så därför sker det inte så mycket planering inför högläsning alternativt muntligt berättande.  

          Annars är det ju mest att vi går till biblioteket och barnen väljer böcker och vi läser mycket (F 5). 

Högläsning kan, enligt förskollärare 3, ske utan planering på grund av att förskolläraren har 

ett antal böcker som hon känner sig bekväm med och erfarenhet tillkommit under åren som 

yrkesverksam förskollärare.  

Nu har man varit ute en hel del så det sitter i ryggmärgen. Nu när vi har mest högläsning så är det 

inte så mycket planering (F 3). 

Även många av de andra förskollärarna menar att de använder sina tidigare erfarenheter för 

hur upplägget ska ske och att det ibland är anledningen till att planering uteblir. Planering sker 

oftast då det handlar om olika dilemman som skall beröras såsom när någon nära anhörig av-

lidit eller om något barn skall få syskon.  

4.3 Sammanfattning av resultat 

I vår studies resultat framkom det att samtliga förskollärare anser att sagoberättandet utgör en 

viktig del i barnens språkutveckling framför allt ordförråd och ordförståelse. Några av för-

skollärarna framhöll att barnen lär sig språkets uppbyggnad genom sagoberättandet. Något 

annat som nämns är att sagoberättandet ska ske lustfyllt och inspirerande och det har betydel-

se att förskolläraren som berättar har ett eget intresse. Fantasin utvecklas av sagoberättandet 
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då barn får till exempel möjlighet att bara höra en berättelse och skapa egna bilder inom sig av 

hur något skulle kunna se ut. Metoderna som förskollärarna använder sig av varierar, men det 

framkom att högläsning är något som alla förskollärare använder sig av. Det finns skillnader i 

användandet av sagoberättandet då en del förskollärare väljer att göra det mer än andra. Sago-

berättandet förekommer inte alltid frekvent hos alla förskollärare utan det sker ibland mer på 

barnets initiativ än förskollärarens. Att använda sig av att förändra miljön vid sagoberättande 

beskrivs av ett antal förskollärare som till exempel att släcka ned belysningen eller krypa ge-

nom en tunnel innan sagoberättandet börjar. Det framkommer att förskollärarna har olika sätt 

i hur samtal kring sagoberättandet sker och att samtal inte alltid sker frekvent hos alla. Av-

slutningsvis framkom att planering inför sagoberättandet varierar hos förskollärarna och orsa-

ker som kan påverka att planering inte sker är bland annat att barnen har inflytande i att välja 

bok.  
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5. Diskussion 

Det här kapitlet inleds med en diskussion kring valet av metod och de ställningstaganden som 

vi gjort under processens gång. Efter det diskuteras det resultat som framkom i analysen. Re-

sultatdiskussionen har vi valt att dela upp i underrubriker och lägga fram på ett sätt som gör 

texten mer lättöverskådlig för läsaren. Avslutningsvis väljer vi att beskriva våra tankar kring 

vidare forskning inom området.  

5.1 Metoddiskussion 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att få svar på vårt syfte med studien. 

Vi anser att vi har fått svar på vårt syfte och våra två frågeställningar (se kap. 1), samt att vi 

har uppnått ett resultat som fick oss att reflektera över flera saker. Den metod vi har använt 

har skapat möjligheter och utrymmen för respondenten att svara med egna ord och ge uttöm-

mande svar (se Patel & Davidsson, 2003). Övningen i att formulera intervjufrågor och följd-

frågor har också gett oss en större erfarenhet. Vi anser att datainsamlingsmetoden ger en erfa-

renhet av att samtala med människor, samt att det blir mer personligt med en intervju än en 

enkät då en annan kontakt kan uppstå. I studie har ett sociokulturellt perspektiv funnits som 

en grund. Enligt Dysthe (2001) innebär kommunikation en förutsättning för människans lä-

rande och utveckling. Genom att samtala och föra en dialog med respondenterna så har vi an-

vänt en av de grundtankar som det sociokulturella perspektivet belyser, vilket även har gett 

oss större erfarenheter av kommunikation.  

Något som vi upplevde och som vi även tagit upp i metoddelen är att det förekom vissa stör-

ningar under intervjuerna, till exempel att andra personer kom i rummet för att hämta saker 

och i ett fall även avbröt intervjun för att prata med respondenten. I detta fall kom en utomstå-

ende förskollärare med inlägg i intervjun. Vi anser att denna händelse inte påverkade resulta-

tet. Det här har vi tagit till oss inför framtida intervjuer att det är viktigt att välja en plats som 

är tyst och avskild. I detta fall valde respondenten själv att sitta på en plats där störande mo-

ment kunde inträffa och eftersom vi gett alla respondenter samma villkor att själva välja plats 

så är det inget vi kunde påverka. Att respondenterna själva ska välja plats anser även Trost 

(2010) är viktigt för att respondenterna skall känna sig trygga och det fann vi stöd i. Därav 

respondenternas val av intervjuplats. 

Att använda inspelning fungerade bra och gav oss möjligheter att fånga viktiga detaljer och 

uppfattningar i respondenternas svar. Det är något som Kvale och Brinkmann (2009) belyser 
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då de framhåller inspelning av intervjuer eftersom intervjuaren kan lyssna på inspelningen 

flera gånger om och finna detaljer som tidigare förbisetts. Innan intervjuerna hölls hade vi 

tron om att intervjuerna kunde bli konstlade eftersom vi spelade in dem. Denna uppfattning 

ändrades efterhand då intervjuerna blev informella och naturliga. Ingen av respondenterna 

hade något emot att vare sig bli intervjuade eller inspelade. Efter att vi genomfört våra inter-

vjuer upplevde vi att det finns skillnader mellan respondenterna. En del hade mycket lättare 

att uttrycka sig än andra. Det upplevde vi när materialet analyserades och resultatet samman-

ställdes. Eftersom vi ville att alla respondenter skulle få sina röster hörda så har vi strävat efter 

att få fram en jämvikt i resultatet gällande samtliga respondenters möjlighet att komma till 

uttryck. Stor vikt har lagts vid att citera dem alla i väl avvägd mängd, vilket vi själva anser 

framkommer i studiens resultat. 

Resultatet hade kanske fått ett annat djup om vi valt att endast intervjua de förskollärare som 

arbetar aktivt med sagoberättandet i sin verksamhet. Anledningen till att vi valde bekvämlig-

hetsurval var att vi hade begränsad tid att söka upp sådana förskolor och förskollärare. De kan 

vara utspridda och vi kände att det hade blivit svårt att samla in material på grund av avstån-

det till dessa förskolor. Vi resonerar också kring vår egen roll som intervjuare och hur den kan 

ha påverkat respondenternas svar och den situation som respondenterna hamnade i under re-

spektive intervju. Trots att vi uppfattar intervjusituationerna som informella och helt till re-

spondenternas fördel så funderar vi över om de skulle ha gett utförligare eller mera omfattan-

de svar om vi varit erfarna intervjuare. Vi har lärt oss att det är en konst att intervjua och det 

kräver mycket övning och skicklighet. Vi tar till oss detta och ser vår studie som en viktig del 

i vårt eget lärande och precis som Trost (2010) belyser så lär man sig intervjuandets konst ge-

nom att göra misstag.  

Det hade varit intressant om vi istället för intervju hade använt oss av observation som me-

todval då vi kanske hade fått ett annat resultat. Vid observation skulle vi sett hur förskollärar-

na agerat och använt sig av sagoberättandet istället för att bara höra dem prata om det. Kanske 

hade vi fått en annan uppfattning av det hela och vi hade kanske fått se andra förskollärares 

sätt att använda sig av sagoberättandet. 
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5.2 Resultatdiskussion 

I vår studie framkom det att alla förskollärare som intervjuades ansåg att sagoberättande kan 

utveckla barns ordförståelse och ordförråd. Detta styrker även Lindö (2009) då hon menar att 

sagoberättande kan bidra till att barns språk- och begreppsutveckling gynnas. Vi tolkar vårt 

resultat som att några förskollärare ser stora möjligheter att använda sagoberättandet i försko-

lans verksamhet. Det framkom även i vår studie att några förskollärare anser att sagoberättan-

det kan öka barnens ordförråd genom ord som man inte alltid möter i vardagen. Detta anser vi 

är bra då det kan ge barn en ökad förståelse för begrepp, men även att barnen kan få erfaren-

het av tidigare kulturarv, vilket Asplund Carlsson et al, (1993) styrker då de menar att det kan 

öka barns kunnande om vad som hände förr och barnen kan ta del av kulturarvet. En förskol-

lärare i studien framhäver att det är viktigt att använda sig av ett varierat språk och uttrycka 

meningarna väl. Hon menar att man ska benämna saker vid dess rätta namn, till exempel fär-

gen på saker eller föremålets placering. Detta anser vi också är viktigt, men det är något som 

vi upplever att många inom förskolans verksamhet glömmer bort. Vi har själva reflekterat 

över om vi använder oss av ett varierat språk till exempel vid verksamhetsförlagt utbildning 

och inser att vi kan bli bättre på detta. Dock anser vi att genom att använda sagoberättandet 

kan ett varierat språk användas bland annat genom högläsning där många böcker har ett varie-

rat språk där författare skriver och uttrycker sig på olika sätt. Detta bör även ägnas en tanke åt 

vid muntligt berättande att förskolläraren som berättar använder ett varierat språk, till exempel 

även använda lägesord under berättandet. Vi anser att det är en bra tanke som vi kan ta till oss 

som blivande förskollärare. Det ingår i uppdraget som förskollärare, enligt läroplanen att för-

skolläraren skall stimulera barnen så de kan få möjlighet till ett rikt ord- och begreppsförråd 

(Skolverket, 2011). 

Förskollärarna framhåller vikten av att läsa hela sagan för att barnen ska få höra språkets upp-

byggnad. De menar att barnen lär sig flytet i språket då de hör det vid högläsning av sagor och 

att detta gynnar den språkliga medvetenheten. Likaså anser de att det är viktigt att barnen får 

höra sagans uppbyggnad, med början, mitt och slut för att kunna förstå hur språket är upp-

byggt. 

Några av förskollärarna påpekar att sagoberättandet skall vara lustfyllt och inspirerande för 

barnen eftersom de då kan ta till sig det som berättas på ett annat sätt. Flera av förskollärarna i 

studien menar att det är viktigt att de själva tycker om sagan som läses och att de känner sig 

inspirerade av den. Detta stämmer överens med våra tidigare erfarenheter, då vi upplevt detta 
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själva. Vi anser att det finns en betydelse att den som berättar sagan själv tycker om den. Det 

kan annars finnas en risk för att barnen tröttnar och tappar intresset att sitta ner och lyssna om 

sagan berättas av en ointresserad sagoberättare. Vi anser att det finns en fara med att välja sa-

gor som sagoberättaren är bekväm med och själv tycker om. Den risk som det kan innebära är 

att variationer av olika genrer kan minska, men även att barnens inflytande minskar genom att 

sagoberättaren inte väljer det som barnen är intresserade av. Vi anser att det är viktigt att vara 

öppen för vilken typ av genrer som barnen har erfarenheter av till exempel av figurer som 

finns i medievärlden såsom filmer, serier och tv-program. Detta behöver inte bli ett problem 

anser vi då man i ett arbetslag på en förskola kan tycka om olika genrer och på så sätt kom-

pletterar varandra i verksamheten.  Vi bedömer att det är viktigt att som sagoberättare använ-

da av sig av många olika språkstilar och uttryck vilket Svensson (2005) framhåller är betydel-

sefullt att tänka på. 

Samtliga förskollärare i studien nämner fantasin som en viktig del i sagoberättandet och att 

det är något som stimuleras då de på olika sätt berättar en saga. Flera av förskollärarna i studi-

en anser att fantasin stimulerar språkutvecklingen då barnen får rita, dramatisera eller återbe-

rätta en saga. Vi instämmer och anser att det är viktigt att man har ett varierande sagoberät-

tande för att kunna nå alla barn och ge dem olika möjligheter att uttrycka sin fantasi på olika 

sätt. Arnesson-Eriksson (2009) bekräftar att använda fantasin inom sagoberättandet kan ge 

barnen en form av låtsasdimension som ger dem möjligheter till att bli mer kreativa och kunna 

lösa problem. 

Metoderna som används i framförandet av en saga var enligt vårt resultat att läsa högt, berätta 

muntligt och dramatisera sagor. Dock använder inte alla förskollärare samtliga metoder utan 

vi upplever att det finns olikheter. Det framkom att högläsning används av samtliga förskollä-

rare i sitt sagoberättande. Med vår tidigare förförståelse så anser vi att högläsning är det som 

förekommer mycket inom förskolan och det kan bero på, precis som en förskollärare påpeka-

de, att böcker är ofta tillgängliga. Johansson, et al, (2010) styrker att högläsning är en metod 

som är viktig. Den gör att barnen på ett konkret sätt får höra namnen på föremål, egenskaper 

och handlingar vilket kan gynna språkutvecklingen hos barnen. En förskollärare påpekar att 

valet av metod vid sagoberättandet beror på barngruppens storlek och sammansättning. Med 

detta menar förskolläraren att man måste anpassa sina metoder efter barngruppen då det finns 

olika behov. Vi anser att det är en fördel att tänka på detta sätt då högläsning kan vara svårt att 

genomföra om det är en stor barngrupp vilket förskolläraren också påpekade Det kan vara 
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problematiskt att få kontakt med alla barn vid högläsning och det kan vara att visa bilder från 

boken om det är en stor barngrupp. En reflektion som uppkommit är att barnen inte alltid be-

höver se bilderna som finns i böcker och de kan då istället få möjlighet att bilda sig en egen 

uppfattning. Detta framhäver även Fast (2001) då hon menar att en berättelse kan hjälpa barn 

att skapa egna bilder i sitt inre av det som händer i berättelsen.  

Det framkom även i vårt resultat att en förskollärare använder konkret material vid sagoberät-

tandet för att barn skall kunna höra, se och känna en berättelse. Anledningen var att förskollä-

raren ansåg att detta kunde gynna barn med mindre ordförråd, men även barn med ett annat 

modersmål. Vi upplever att detta är en metod som kan användas då det kan bli en annan kon-

takt med barnen än vid högläsning. Våra egna erfarenheter är att barnen fångas mer då sago-

berättaren använder sig av konkret material och barnen vill gärna känna på materialet. Något 

annat vi har upplevt då man använder konkret material till en berättelse är att barnen efteråt 

gärna vill använda materialet själva för att återberätta sagan. Detta menar även Dejke (2006) 

gynnar språkutvecklingen. Hon menar att då man uppmuntrar barnen att berätta själva så ska-

pas det möjligheter för barnen att utveckla sitt språk och egna tankar. 

Utformandet av miljön menar Säljö (2000)  är en viktig del utifrån det sociokulturella per-

spektivet och barns lärande vilket även förskollärarna i studien poängterar. Detta styrks av 

Granberg (1996) som framhåller att sagoberättandet skall vara en trygg och positiv stund ef-

tersom det stärker gruppkänslan. En bra gruppkänsla kan enligt henne leda till att språkut-

vecklingen ökar, till exempel genom att barnen kommunicerar mer med varandra. Vi upplever 

att miljön har betydelse för sagostunden, men att mycket beror på hur den som berättar agerar.  

De metoder som framkom i vårt resultat om att till exempel att krypa in i en tunnel till sago-

världen är något vi själva har upplevt påverkar stämningen i en barngrupp vid sagoberättan-

det. Vi är emellertid förvånade att endast en förskollärare nämner att sagoberättande sker ut-

omhus för här tror vi kan finnas möjligheter att finna tid för sagoberättande. Alla barn vill inte 

alltid cykla, gunga eller leka i sandlådan och eftersom det oftast är fler personal ute samtidigt 

finns möjligheten att sitta ned med ett antal barn.  

Två av förskollärarna i studien framhöll att de anser att samtal med barnen har betydelse 

kring sagoberättandet och att barn lär sig i samspelet med andra barn och vuxna. Vi trodde 

enligt vår förförståelse att fler förskollärare i studien skulle framhäva detsamma och nämna 

samspelets betydelse, men vi fann i vår analys att det inte var något som poängterades. Vad 

anledningen till detta kan vara har vi reflekterat över och kommit fram till att det kan vara så 
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förskollärarna som ingick i vår studie tar det för givet. En annan anledning kan vara att för-

skollärarna som inte nämnde samspelet inte har haft dessa tankar kring sagoberättandet. Asp-

lund Carlsson, et al, (1993) belyser dialogens betydelse då de anser att kommunikation och 

dialog mellan barn och vuxna kan stimulera barns språkutveckling. Detta framhäver även Säl-

jö (2000) att utifrån det sociokulturella perspektivet så kan samspel med andra skapa nya för-

utsättningar för lärandet. Människans kunskaper och erfarenheter kan föras vidare genom 

kommunikation, då människor enligt Säljö lär och utvecklas med hjälp av varandra. Med detta 

menar Säljö bland annat att barns utvecklingsprocess gynnas genom kommunikation och 

samspel inom förskolans verksamhet. Det kan bli möjligt till exempel genom att barnen får 

återberätta en saga, utbyta tankar och erfarenheter, samt att reflektera över ords och texters 

innebörd tillsammans med varandra och med förskolläraren. 

I studien framkom att samtliga förskollärare väljer att samtala och följa upp sagoberättandet 

med barnen efteråt. Skillnader finns då vissa förskollärare väljer att göra det mer än andra. 

Några förskollärare påpekar att de använder sig av samtal vid speciella tillfällen som till ex-

empel om en nära anhörig har dött eller om något barn skall få syskon. Fast (2001) belyser att 

samtal efter sagoberättandet kan hjälpa barnen att diskutera saker som annars kan vara jobbiga 

att sätta ord på, till exempel sorg. Samtliga förskollärare väljer att ibland samtala om berättel-

sens innehåll och budskap, men inte varje gång. Vi anser att samtal efter sagoberättandet är en 

viktig del då vi upplever att barn ibland kan fundera mycket över en berättelses handling och 

budskap. Vi tror att det kan vara viktigt att man ibland väljer sagor med omsorg om det till 

exempel uppstår dilemman i förskolan. Då kan man föra samtal med barnen kring detta ut-

ifrån sagans innehåll och budskap. Vi tror att barnen då kan få möjlighet till ökad förståelse 

kring saker som annars kan vara svåra att hantera eller som de undrar över. Det instämmer 

även Whitehead (1990) i som anser att samtal kan ge barnen möjligheter att utveckla sina er-

farenheter i vardagslivet, samt att uttrycka sig. Vi ifrågasätter vilket djup samtalen som före-

kommer efter sagoberättande har då förskollärare oftast bara frågar efter vad som hände i sa-

gan och inte diskuterar innehållet på djupet. Detta tror vi kan bero på att det många gånger 

saknas tid för reflektion tillsammans med barnen kring sagans budskap och innehåll. Tidsbe-

greppet är något som vi själva reflekterar mycket över och upplever är ett hinder många gång-

er inom förskolans verksamhet. Vi upplever att mycket är koncentrerat kring tiden och att den 

inte räcker till. Detta framkommer flera gånger vid analysen, men det är även något som vi 

själva har uppfattat under verksamhetsförlagd utbildning. Som blivande förskollärare finner vi 

att detta är ett stort problem och vi har reflekterat kring vad eller vem som avgör att tiden inte 
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räcker till? En anledning skulle kunna vara att sagoberättandet inte anses så viktigt inom för-

skolans verksamhet som många ändå påstår att det är och blir något man ibland väljer bort för 

att istället ha utelek för det är vackert väder. Vi anser att om väderleken är en anledning så 

kan sagoberättandet ske utomhus.  

I studiens resultat fann vi att någon grundligare planering inte förekommer inför sagoberät-

tandet. Detta tror vi kan bero på tidsbrist, men även på grund av att förskollärarna inte anser 

sig behöva planera så mycket inför de stunder då sagan ska läsas högt. Däremot framkom det 

att barngrupperna som förskollärarna arbetar med ofta har inflytande i valet av saga. Detta 

tycker vi kan ha både för- och nackdelar. Fördelen anser vi är att barnen får inflytande i för-

skolans verksamhet och kan känna sig delaktiga, vilket även Liberg (2003) framhåller som 

viktigt. Nackdelen så som vi ser det är att variationen av olika sagor och genrer kan bli drab-

bad då barnen får välja fritt och samma saga återkommer kanske alltför ofta. En förskollärare 

i studien påpekade att det finns inga dåliga böcker, bara det finns tid till reflektion kring sagan 

tillsammans med barnen. En annan förskollärare ansåg att det finns böcker som är ”fula och 

dumma” och som de väljer bort att använda i sin verksamhet. Vad är rätt och vad är fel? Detta 

uttryck har vi reflekterat över efter genomgång av resultatet. Ibland kan det vara bra att välja 

bort böcker som är mindre lämpade just för stunden, medan det i en annan situation kan vara 

bra att lyfta fram det budskap som sagan berör. Björklund (2008) framhåller att genom sago-

berättandet kan barnen få tillgång till normer, värden och kunskap som finns i berättelsen. 

Med detta menar vi att det kan vara bra att ha en dialog med barnen kring till exempel ”fula 

och dumma” om det har varit mycket konflikter i barngruppen. 
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5.3 Vidare forskning 

Eftersom vi upplevde att det inte fanns så mycket forskning kring sagoberättandet kändes det-

ta ämne relevant och intressant att undersöka. Vi anser att vår studie kan bidra med tankar till 

personal inom förskolan samt till förskollärarstudenter. I vidare forskning tycker vi att det 

vore intressant med barnens syn kring sagoberättandet, till exempel vilka metoder som barnen 

uppskattar och tycker om, både under förskolans verksamhet, men även en senare uppföljning 

när barnen blivit äldre. Ytterligare något som vore intressant är att forska kring barns tankar 

om miljön vid sagostunden. Denna studie har också inspirerat oss att reflektera vidare över att 

det kunde varit intressant att jämföra förskolor som arbetar med sagoberättande och har sagor 

som en profil i sin verksamhet.  
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Bilagor         Bilaga 1 
 

Intervjuguide för examensarbetet ”Sagans användning inom förskolans verksamhet” 

Grundfråga 

1. När sker sagoberättande på dagen? 

Frågeställning 1 

På vilket sätt främjas barnens språkutveckling genom sagoberättandet enligt förskollä-

rarna? 

2. Vad har du som förskollärare för tanke bakom sagoberättandet? 

 

3. Vad har sagoberättandet för betydelse för barnens språkutveckling? 

Frågeställning 2 

Vilka metoder säger de sig använda för att gynna barnens språkutveckling? 

 

4. Vilka metoder använder du dig av vid sagoberättandet? 

 

5. Tror du att någon metod är bättre att använda sig av för att gynna språkutvecklingen? 

 

6. Hur samtalar du och följer upp sagoberättandet med barnen? 

 

7. Hur planerar du inför sagoberättandet? 

 


