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Abstract: The purpose of this thesis is to find out how story-

tellers at the public library use the story-time to 
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1.Inledning 

Som barn besökte jag ofta bibliotekets sagostunder. En engagerad sagoläsare i 

bibliotekets sagorum fick mig att vilja komma tillbaka och besöka biblioteket igen. Jag 

tror att denna sagostundsupplevelse starkt bidrog till att ge mig fina och positiva minnen 

av biblioteket. Eftersom jag själv arbetar med sagostunder idag ställde jag mig några 

frågor som kändes relevanta. Kan sagostunden på något sätt fungera som en inkörsport 

till biblioteket och böckerna som finns där och hur går det till i så fall? Kan en 

sagoläsare verkligen få sagostundsbesökarna att bli framtida besökare i ”samhällets 

vardagsrum”?    

 

1.1Problemformulering 

När folkbiblioteken vill nå ut till de yngre barnen och försöka fånga upp de yngre 

målgrupperna, skulle sagostunderna kunna betraktas som lysande tillfällen, att få visa 

upp ”samhällets vardagsrum” och dess innehåll. Både Lööf och Karlsson (1984) och 

Borg (2010) menar att sagostunderna har god potential att göra de små besökarna nöjda 

och att det i sin tur kan leda till att de gärna vill komma tillbaka till biblioteket. För 

många yngre barn kanske sagostunden är den första eller till och med den enda 

kontakten med biblioteket, till exempel i samband med att dagisgruppen kommer på 

besök på bibliotekets sagostund. Vill man då försöka få de yngre besökarna att vilja 

komma tillbaka är det naturligtvis viktigt att redan vid sagostunden skapa positiva 

erfarenheter av böckernas och bibliotekets värld, och där kan sagoläsaren spela en stor 

roll. Genom sagostundernas utformning och upplägg har sagoläsarna stora möjligheter 

att göra barnen mer intresserade av litteraturen och biblioteket.  

Min uppfattning, och givetvis min förhoppning, är att sagoläsaren kan ha en viss positiv 

effekt på sagostunden, vilket i sin tur inverkar på de små barnen, som gör att de vill 

återkomma och bli framtida besökare. Sagoläsaren kan i och med sagostunden använda 

sig av sina litteraturförmedlande kunskaper. Genom sagostunden får sagoläsaren också 

möjlighet att göra god ”reklam” för litteraturen som finns på biblioteket och för 

biblioteket som plats. Sagoläsarnas engagemang och intresse för sagostunden fyller en 

viktig funktion för hur de små besökarna, som kommer till sagostunden, upplever 

biblioteket och böckerna som tilltalande och spännande.   

Sagostundens betydelse för sagoläsaren själv spelar en stor roll menar Svensson (2005), 

vilket naturligtvis påverkar hur sagostunden planeras och sedan genomförs. 

Sagostundens biblioteks- och litteraturfrämjande arbete kan, som jag uppfattar det, 

skilja sig åt beroende på personliga egenskaper och hur sagoläsaren själv ser på 

sagostunden.  

I denna studie vill jag ta reda på några sagoläsares uppfattning kring hur de själva ser på 

sagostunden och hur de i sin tur använder sig av bibliotekets sagostund för att stimulera 

de mindre barnens intresse för biblioteket och böckerna. Det finns naturligtvis även 

andra faktorer som påverkar sagoläsarens arbete med att göra sagostunderna så 

intresseväckande som möjligt. Vilka de faktorer kan vara, som sagoläsarna upplever 
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som hinder i sitt biblioteks- och litteraturstimulerande arbete, är därför också väsentliga 

att ta reda på. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur sagoläsarna använder sig av sagostunden 

som en biblioteks- och litteraturfrämjande verksamhet för de yngre barnen. 

De frågor som jag använder mig av är: 

Vilken betydelse har sagostunden för sagoläsaren själv? 

Hur arbetar sagoläsaren med sagostunden för att främja litteraturen och biblioteket? 

Vilka hinder finner sagoläsaren i sitt biblioteks- och litteraturfrämjande 

sagostundsarbete? 

 

1.3 Definitioner och avgränsningar 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av begreppet sagostund med betydelsen 

att det är en förekommande programverksamhet för barn, som anordnas i bibliotekets 

regi och som vanligtvis sker innanför folk- eller filialbibliotekets väggar. Åldern på 

sagostundsbesökarna, som denna uppsats i första hand inriktar sig på, är från åldern tre 

till dess de fyller sex år eller börjar i förskoleklass (FSK). Sagostunderna behöver inte 

ske med en speciell kontinuitet. Fokus i studien ligger på de som genomför 

sagostunderna. 

Uppsatsen fokuserar på sagoläsarnas sätt att se på sin roll och inverkan. 

Respondenternas respektive bibliotek kan ha ett syfte med att anordna sagostunder, men 

det är inget som denna uppsats fokuserar på. 

Begreppen sagoläsare och sagostundsarbetare förekommer för att få lite variation när 

jag beskriver de som arbetar med sagostunden. Bägge begreppen syftar till de som 

direkt arbetar med sagostundsarbetet och kommer i kontakt med barnen.  

Begreppet saga betyder i denna uppsats den berättelse som läses ur eller berättas om på 

bibliotekets sagostund.  

Begreppet besökare används mestadels i denna uppsats. Eftersom det finns många 

begrepp att använda sig av för de som kommer till biblioteket, till exempel besökare, 

användare, låntagare eller brukare kändes det betydelsefullt att finna ett så enhetligt 

begrepp som möjligt. Innebörden av detta begrepp, i min studie, är att man använder sig 

av biblioteket, på något sätt som en samhällelig institution där man bland annat kan 

låna, läsa böcker och gå på sagostund.  
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Litteraturfrämjare är i denna uppsats en som främjar litteraturen och delar med sig av 

och tillgängliggör litteraturen som finns på biblioteket. Det kan vara omedvetna eller 

medvetna boktips man ger i samband med sagostunden, till exempel den eller de sagor 

man läser under själva sagostunden. I denna uppsats kan det litteraturfrämjande och det 

litteraturförmedlande arbetet ses ha samma betydelse. 

En biblioteksfrämjare innebär i min uppsats en person som arbetar på biblioteket och 

använder sig av sin yrkesroll och sina personliga egenskaper för att påverka och väcka 

intresset för biblioteket. Ofta går det biblioteksfrämjande arbetet in i det 

litteraturförmedlande och det litteraturfrämjande arbetet.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. 

Det första kapitlet börjar med en kort inledning kring mitt val av uppsatsämne, sedan 

följer en kort problemformulering, varpå jag redogör för syftet och frågeställningarna 

samt redovisar några definitioner och avgränsningar.  

I det andra kapitlet ger jag en kortare historisk resumé kring sagostunden på de svenska 

folkbiblioteken för att visualisera betydelsen av sagostunder som biblioteksverksamhet. 

Kapitel tre tar upp den tidigare forskningen och annan litteratur som jag har funnit 

relevant för denna uppsats frågeställningar.  

I kapitel fyra redovisar jag det teoretiska ramverk som jag har använt mig av för att 

lättare kunna analysera resultaten för min studie.  

Kapitel fem tar upp metod, tillvägagångssätt och urvalskriterier. Där redovisar jag även 

den etiska hänsyn som har tagits i denna studie samt reflektioner kring uppsatsens 

metod, validitet och reliabilitet. 

I kapitel sex, som jag kallar för Resultat, redogör jag för de resultat som har kommit 

fram i undersökningen. Kapitlet inleds med en presentation av mina respondenter och 

därefter följer själva resultatredovisningen.  

I det sjunde kapitlet följer en analys- och diskussionsdel, där jag analyserar och 

diskuterar mitt empiriska material utifrån mitt teoretiska ramverk och i förhållande till 

den tidigare forskningen och den övriga relevanta litteraturen. I detta kapitel ingår även 

en avslutande diskussion.  
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2. Det svenska folkbibliotekets sagostund då och nu 

Den svenska arbetarrörelsen startade, med hjälp av den dåvarande ungdomsordföranden 

Karl Gustav Ossian-Nilsson, upp sagostundsrörelsen i januari 1904. Dessa sagostunder 

inspirerades av de socialistiska söndagsskolorna och tanken var att man skulle fungera 

som ett alternativ till de religiösa söndagsskolorna. Det sägs att det var Ossian-Nilsson 

som hittade på begreppet ”sagostund” (Lagerkvist, 2010).  

Hösten 1907 gjorde bibliotekarien Valfrid Palmgren en studieresa i USA och berättade 

entusiastiskt i sina anteckningar: 

 

Öfverallt i Förenta Staterna synes man vara fullt enig om värdet af sagotimmarna. De 

leda utan undantag, sade man mig, till ökad utlåning af böcker och, hvad än bättre är, till 

läsning af bättre slag af litteratur. 

    Palmgren, 1909, s. 105  

Mycket inspirerad av studieresan startade Valfrid Palmgren upp ett barn- och 

ungdomsbibliotek i Sverige och i december 1911 invigdes det första barn- och 

ungdomsbiblioteket i Stockholm. Redan från starten försökte man genomföra 

regelbundna sagostunder, men på grund av trångbodda lokaler anordnades bara 

tillfälliga berättarstunder till en början (Söderblom, 2002, s. 32). Som tur var fanns 

Gustav Vasa församlingsbibliotek och där blev sagostunder ett naturligt inslag, även om 

lokalen inte var optimal för sagostunder. Sagostunderna kom senare i gång på 

Stockholms stadsbibliotek och det blev mycket populära aktiviteter för barn 

(Söderblom, 2002, s. 32). Därefter spred sig fenomenet sagostunder ut i landets alla 

hörn. 

Sagostunder på bibliotek har länge varit en vanligt förekommande aktivitet på de 

svenska folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar. Tack vare tradition och 

personligt engagerad personal fortskrider aktiviteten än idag på många folkbibliotek 

(Rydsjö & Elf, 2007, s. 115). Sagostunderna på folkbiblioteken kan ibland fungera som 

”öppna” eller ”slutna” aktiviteter. När sagostunderna är öppna riktar de sig till 

allmänheten. Biblioteket kanske affischerar och annonserar så att allmänheten vet om att 

sagostunder ges. Sagostundsarrangemang riktar sig på många bibliotek endast till 

förskolegrupper. Förskolegrupper blir då inbjudna till bibliotekens sagostunder, som 

kanske ges innan biblioteket öppnat för allmänheten. Populariteten i att anordna 

sagostunder på bibliotek har växlat under perioder, men som aktivitet på biblioteket har 

den bestått (Törnvall-Olsson, 1974, s. 63).   

Sagor och berättelser kan läsas av olika personalbefattningar som förekommer på ett 

bibliotek, till exempel ”sagotanter”, biblioteksassistenter eller bibliotekarier. En 

bibliotekarie kan vara ansvarig för sagostundsverksamheten, men behöver 

nödvändigtvis inte vara den person som läser sagorna under sagostunden. Lööf och 

Karlsson menar att det var vanligare i början på 1980-talet att biblioteksassistenter 

fungerade som sagostundsläsare, eller att man hade annan personal anställd till det 

göromålet (1984, s. 30).   
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Barnens åldrar när det gäller sagostunder varierar, men vanligast är att biblioteket riktar 

sagostunden till barn mellan tre och fem år (Rydsjö & Elf, 2007, s. 115, Lööf & 

Karlsson, 1984, s. 17). I sagostundens begynnelse på folkbiblioteken, läste sagoläsaren 

för det mesta bara högt för barnen ur en eller två böcker (Borrman, 2014, s. 1).  På 

senare tid har många bibliotek utvecklat sagostunden med muntligt berättande, rim, 

sånger, ritualramsor och tillhörande attribut. Idag riktar många folkbibliotek även 

verksamheten mot de ännu yngre barnen med till exempel babysagostunder och 

småbarnspoesi. 
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3. Tidigare forskning och annan litteratur 

I detta kapitel tar jag upp den tidigare forskning och annan litteratur som jag funnit 

relevant för denna uppsats. Jag har valt att tematisera litteraturen utifrån de 

frågeställningar som uppsatsen har. Först går jag igenom litteratur som tar upp sagans 

och sagostundens betydelse för den enskilde sagoläsaren. Därefter redovisar jag 

litteratur som behandlar litteraturfrämjande och biblioteksfrämjande arbete ur 

bibliotekspersonalens och sagoläsarens perspektiv, för att sedan gå in på litteratur som 

tar upp hinder som kan finnas i bibliotekens sagostundsarbeten. Sedan följer en studie 

som behandlar samtliga teman som frågeställningarna i studien har. Slutligen nämner 

jag kort om Chambers modell som har inspirerat mig i mitt uppsatsarbete. 

 

3.1 Sagans och sagostundens betydelse för sagoläsaren 

I en artikel i Biblioteksbladet från 1964 skriver Colwell att man utan problem kan hävda 

att sagostunden i biblioteket är ett fantastiskt hjälpmedel för att väcka barns intresse för 

litteraturen (1964, s. 174). Hon har själv varit verksam som barnbibliotekarie och 

sagoberättare på bibliotek i England under fyrtio år. Hon framhåller att sagostunder 

kräver noggranna förberedelser, det är inget man gör i ett hastverk (Colwell, 1964, s. 

178). Alla sagor passar naturligtvis inte för sagostunden. Stilen och innehållet kan vara 

faktorer som påverkar valet av saga. Den mest avgörande faktorn för valet av sagan är 

ändå att den som ska läsa sagan tycker om den (Colwell, 1964, s. 174-176). Hon menar 

vidare att en av de viktigaste sakerna med att kunna berätta en saga med engagemang 

och att vara övertygande är att man själv tycker om det man läser och att den ger något 

för uppläsaren (1964, s. 174). Sagans betydelse påverkar den som genomför 

sagostunden. Tilltalar inte berättelsen den som läser den är det svårare att få andra att tro 

att man gillar det man läser.  

Litteraturpedagogen och författaren Chambers (2011) understryker i sin bok de vuxnas 

betydelsefulla roll av att läsa högt för barn. Han menar att många vuxna har flera 

favoritsagor med sig i sitt bagage, som väcker olika minnen, vilket är en bra 

utgångspunkt för sagoberättandet. Eftersom den vuxne har sina favoriter, som han eller 

hon gillar, är det därmed enklare att väcka ett intresse hos andra att lyssna (2011, s. 54). 

Detta bekräftar Colwells synpunkt om att sagan ska säga något till den som läser. Det 

visar att sagans betydelse är viktig för att sagoläsaren ska kunna utföra en bra 

sagostund. Chambers hävdar att det är en viss skillnad på högläsning och muntligt 

berättande.  Han menar att högläsningen fokuserar mer på själva boken medan det 

muntliga berättandet för med sig en starkare relation mellan lyssnaren och berättaren 

(2011, s. 71-72).  Trots skillnaderna anser Chambers att det är mycket viktigt att läsa 

högt för barn, gärna varje dag. Annars kommer de ha svårt att utvecklas till läsare själva 

(2011, s. 64).  

Att sagan kan betyda olika och att sagostunden kan se annorlunda ut beroende på vem 

som är sagoläsare har Svensson (2005) tagit upp i sin magisteruppsats. Fem 

sagostundsansvariga på fem olika bibliotek har intervjuats om deras sätt att se på 

sagostunderna och hur de sedan planerar för sagostunderna.  
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Frågeställningarna i uppsatsen har berört syftet med, innehållet i och metodiken kring 

sagostunden. Svensson kommer fram till att utformningen av sagostundsarbetet och 

sagostunden påverkas av hur de sagostundsansvariga själva ser på sagostunderna. Deras 

syn på sagostunden influerar syftet med och innehållet i sagostunden (2005, s. 46), 

vilket pekar på att sagoläsarnas egna betydelser av sagostunder har en inverkan på hur 

man planerar och genomför sagostunderna. Det i sin tur kan påverka hur en sagoläsare 

stimulerar andra till att uppskatta biblioteket och litteraturen. Svensson framhåller 

liksom Chambers och Colwell att det är viktigt att den vuxne som läser också tilltalas av 

det som läses (2005, s. 46). 

 

3.2 Sagoläsaren som litteraturförmedlare och biblioteksfrämjare 

Nilsson (2012) har i sin artikel fokuserat på bibliotekspersonalens litteraturförmedlande 

arbete i allmänhet. Litteraturförmedlingen är och har länge varit en viktig del i 

folkbibliotekens verksamhet, men den behöver uppmärksammas genom till exempel 

forskning och metodutveckling för att följa med i den övriga utvecklingen av 

biblioteken och samhället menar Nilsson (2012, s. 151). Traditionellt sett har 

litteraturförmedling handlat om att hitta rätt bok till rätt besökare vid rätt tillfälle (2012, 

s. 156). Det är dock bra om litteraturförmedlaren har goda kunskaper om litteratur, så att 

man verkligen kan prata om litteraturen, och kanske framförallt för att kunna lyssna 

påpekar Nilsson (2012, s. 157). Smaken på litteratur bland dem som arbetar på 

biblioteket kan naturligtvis skilja sig åt. Det finns alltid personliga åsikter om och 

smaker kring litteraturen hos bibliotekspersonalen, det går aldrig att förbli helt neutral i 

det litteraturförmedlande arbetet. Men det ska absolut inte ses som något negativt, utan 

istället ska man se de personliga smakerna som en styrka i arbetet tycker Nilsson (2012, 

s. 158). Jag tolkar det som att goda egenskaper hos litteraturförmedlaren är lyhördhet 

och kommunikation.  

Bibliotekspersonalens egna läsvanor, litterära preferenser samt deras egen syn på 

litteraturförmedling av skönlitteratur har studerats av Karner Smidt (2002). I sin 

doktorsavhandling undersöker hon den personliga smaken hos norska folkbibliotekarier 

och om deras smak kan påverka i det litteraturförmedlande arbetet. Hennes empiriska 

material grundar sig på surveyundersökningar, som har undersökt bibliotekariernas 

läsvanor och deras generella syn på litteratur. Kvalitativa intervjuer med bibliotekarier 

om hur de uppfattade sina egna litterära preferenser har också gjorts. Resultatet visar att 

bibliotekarierna har en mycket bred smak när det kommer till vad de föredrar att läsa 

och de är ofta storläsare. Deras litterära smak ligger mittemellan den ”smala” 

litteraturen och den populära litteraturen (Karner Smidt, 2002, s. 311, 319). 

Informanterna beskriver gärna sina egna läsupplevelser som engagerande och 

igenkännande (2002, s. 312). Det tycker jag visar att den litteraturen som de själva läser 

ger dem något, vilket med fördel kan komma till uttryck vid förmedling av litteratur till 

andra.  

Det visar sig också att informanterna i Karner Smidts avhandling (2002) gärna själv 

värderar en del litteratur som bättre eller viktigare än annan, men de visar ändå på en 

förståelse och respekterar att andra läsare har helt andra värderingar om vad som är bra 

litteratur.  
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Alla människor har olika litterära smaker och alla är lika viktiga. Det ska inte bara vara 

efterfrågan som styr, trots att låntagarna är med och betalar bibliotekens utbud via 

skattsedeln. Både populärlitteratur och smal litteratur ska finnas på biblioteken anser 

bibliotekarierna (Karner Smidt, 2002, s. 317, 319). Med andra ord kan man hävda att 

bibliotekarier har en stor litteraturkännedom, som är en god och betydelsefull merit i 

deras litteraturförmedlande arbete. Jag uppfattar det även som att bibliotekariernas egna 

läsvanor inte står i vägen i det litteraturförmedlande arbetet. Istället kan deras stora 

litterära kunnande och intresse öppna upp för nya läsupplevelser för besökarna, i och 

med den balansgång bibliotekarierna ofta får göra vid inköp och förmedling av 

litteratur, till exempel när det gäller valet mellan populär och smal litteratur.  

Lööf och Karlsson (1984) undrar i sitt specialarbete om sagostunderna är en verksamhet 

som folkbiblioteken ska satsa på. Deras studie är baserad på en enkätundersökning samt 

kompletterande intervjuer på två bibliotek. Biblioteken har bland annat svarat på frågor 

om hur sagostunden planeras och genomförs. Sagostundens ställning är, enligt en av 

deras respondenter, mycket beroende av så goda förberedelser som möjligt för att kunna 

ge dem mindre besökarna bra kvalitet (Lööf & Karlsson, 1984, s. 16). Lööf och 

Karlsson kommer fram till att sagostunderna på biblioteken kan ses som en del av 

bibliotekens marknadsföring, eftersom de kan bidra till nöjda besökare som i framtiden 

vill använda sig av biblioteket (1984, s.18). Detta tycker jag visar att sagostunden 

verkligen kan ses som en biblioteksfrämjande verksamhet. Det pekar också på vikten av 

att sagoläsarna har tid till planering och genomförande av sagostunderna, så att 

sagostunderna kan bli så biblioteksfrämjande som möjligt.  

Borg (2010) kan i sin studie bekräfta den viktiga betydelsen av att man genomför 

sagostunder på biblioteket. Syftet med hennes kvalitativa studie har varit att se 

sagostunden ur ett folkhälsoperspektiv. Sju semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med barnbibliotekarier i Stockholms län och därefter tolkats utifrån Bourdieus modell 

kring kulturellt kapital
1
. Informanterna i Borgs studie anser att sagostunden kan 

användas som ett medel att ge positiva intryck av biblioteket. (Borg, 2010, s. 98). 

Resultatet i Borgs studie visar att sagostunderna på biblioteken kan ses som ett slags 

arbete med folkhälsan. Oavsett bakgrund och sociala skikt möts man på en neutral plats 

för social och kulturell träning. Sagostundsbesökaren får vara med om litteraturen i en 

grupp och i ett sammanhang, som ökar besökarens kulturella kapital, vilket i sin tur 

medför att besökaren får en positiv inställning till biblioteket och att det därmed kan 

leda till fortsatta biblioteksbesök (Borg, 2010, s 101). Även om Borgs studie är gjord ur 

ett folkhälsoperspektiv och med en sociokulturell modell, så är det ändå värdefullt att se 

att en sagostund kan ha en effekt på framtida biblioteksbesökare. Man kan fundera på 

om det har med sagoläsaren att göra och hur denne agerar och främjar biblioteket och 

sagostunden. 

 

 

                                                           
1
 Pierre Bourdieu, fransk kulturantropolog och sociolog, utvecklade en social klassteori byggd på estetisk 

smak. I Bourdieus modell har kulturen en central roll i den sociala samhällsstrukturen. Det kan till 
exempel vara vilka sorters böcker man gillar att läsa eller vilken musik man gillar att lyssna på. Utifrån 
smaken hos individen talar det om var i det sociala skiktet man tenderar att positionera sig. (Miegel & 
Johansson, 2002,  s. 271-276) 
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3.3 Sagoläsarens hinder   

Rydsjö och Elf (2007) menar att tid är en stor bristvara för många bibliotekarier idag. 

Tillräckligt med tid för att reflektera över arbetet och planera för nya idéer är något som 

saknas (2007, s. 100). Tid för att planera, förbereda, genomföra och reflektera finns 

alltså ytterst sällan. Men det är inte bara tid som utgör ett hinder i barnbiblioteks- och 

sagostundsarbetet. Brist på pengar till personal och litteratur kan utgöra hinder för att 

göra ett tillfredsställande arbete. Rydsjö och Elf nämner de ekonomiska 

neddragningarna som drabbade många bibliotek, men även förskolor, under 1980- och 

90-talen med mindre anslag. För bibliotekens del fick det till följd att till exempel 

biblioteksfilialer fick stänga, personalstyrkor reducerades, pengar till inköp av litteratur 

blev mindre och vissa programverksamheter fick minskas ner. Samarbetet mellan 

biblioteken och förskolorna har minskat på flera ställen, vilket bland annat kan bero på 

omorganisationer inom förskolorna (2007, s. 99). Det kan vara svårt att bygga upp ett 

nytt fungerande samarbete om bibliotekspersonalen inte har den tid och resurser som 

krävs.  

Mindre personal och sämre öppethållande är några av de konsekvenser som drabbar det 

bibliotek som Franzén Antelid (2011) skriver om i sitt aktionsforskningsinspirerade 

utvecklingsarbete. Under 1970-talet hade Skepplanda bibliotek god bemanning, längre 

öppethållande och många besökare på sagostunderna. På senare tid har biblioteket 

drabbats av ekonomiska nedskärningar, vilket har lett till indragning av bokbussen och 

neddragningar i öppethållandet. Det i sin tur har lett till färre medarbetare i 

personalstyrkan och mindre med tid till att hålla i sagostunder. Franzén Antelid menar 

att dessa konsekvenser är en orsak till att det samarbete biblioteket tidigare hade med 

förskolorna, har runnit ut i sanden (2011, s. 4-5). Hon arbetar själv på Skepplanda 

bibliotek och hoppas att hennes aktionsforskningsinspirerade arbete kan leda till en 

bättre utveckling av samarbetet mellan biblioteket och förskolorna. Både Rydsjö och Elf 

(2007) samt Franzén Antelid (2011) beskriver omständigheter som kan utgöra hinder 

för att kunna planera och genomföra sagostunder på ett tillfredsställande sätt. Det 

behövs både utbud och efterfrågan. 

 

3.4 ”Projekt sagostunden” 

Hedemarks och Borrmans studie Projekt sagostunden (2013) berör i sin studie samtliga 

teman, som jag har redogjort för tidigare i detta kapitel. Det är orsaken till att jag 

redovisar denna studie under ett eget avsnitt. Syftet med Hedemarks och Borrmans 

studie har varit att ta reda på bibliotekens medvetenhet kring sagostunder och för att 

undersöka om det går att mäta kvaliteten på sagostunder. Både barnbibliotekarier och 

bibliotekschefer i Stockholms län intervjuades om deras syn på sagostunden.  

Flera av barnbibliotekarierna i studien uttalar att sagostunderna på biblioteken är en 

möjlighet att få visa upp biblioteket, att få barnen att vilja läsa och låna och upptäcka att 

det är roligt att komma till biblioteket. Sagostunderna ger även barnbibliotekarierna 

tillfälle att få ge barnen en härlig läsupplevelse (Hedemark & Borrman, 2013, s 7-11), 

vilket jag tolkar att sagostunden även kan ses som ett rofyllt nöje för barnen.   
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Barnbibliotekarierna visar sig ha olika kriterier för att välja ut dem berättelser som ska 

förmedlas under sagostunden. Genusperspektivet är något som flera använder sig av när 

de väljer ut böcker som ska läsas under sagostunden. Åldern är också ett perspektiv, så 

att berättelsen passar ungefär rätt åldersgrupp på besökarna och att sagan passar sig i ett 

högläsningssammanhang. Böcker med stora och tilltalande bilder är ytterligare ett 

kriterium som respondenterna använder sig av vid val av saga till sagostunden 

(Hedemark & Borrman, 2013, s. 16). Även i denna studie framkommer betydelsen av 

gilla det man läser och berättar under sagostunden. Det ska vara något som tilltalar den 

som ska läsa och som sagoläsaren värdesätter menar flera respondenter (Hedemark & 

Borrman, 2013, s. 16-17).  

Barnbibliotekarierna i studien finner att barnen på sagostunden påverkas av de vuxnas 

närvaro, men även hierarkin inom barngruppen och allt runtomkring är något som 

påverkar barnen på sagostunden (Hedemark & Borrman, 2013, s. 16). På vilket sätt som 

de vuxnas närvaro påverkar barnen går inte forskarna närmare in på, men jag skulle 

vilja se detta som hinder i sagostundsarbetet, då det ser ut att ha en inverkan på själva 

sagostunden hos sagoläsarna.  

Sagostundsprojektet har pågått under 2014. Möjligheten att studera studien har därmed 

varit lite begränsad med andra ord, men under ett kortare öppet seminarium på Bok- och 

biblioteksmässan 2014 presenterar Borrman, Hedemark och Ögland lite av projektet. 

Allt arbete med projektet är under färdigställande och rapporten är planerad att släppas i 

samband med Lena-dagen
2
. Borrman, Hedemark och Ögland (2014) redovisar att 

genom sina observationer kan de bland annat slå fast att det är viktigt att planera 

ändamålet med sagostunden innan, eftersom det kan vara svårt för sagoläsaren att till 

exempel hinna läsa färdigt sagorna man tänkt sig, om man samtidigt har en ambition att 

göra sagostundsbesökarna aktiva i sagostunden. De menar att det kan vara bra om 

ambitionsnivån på sagostunden inte sätts för högt. De kan vidare redogöra för några av 

de hinder, som barnbibliotekarierna i studien sett som hinder. Det kan till exempel 

handla om pedagoger och vårdnadshavare som hyschar barnen omotiverat under 

sagostunden eller som själva pratar i mobiltelefon, medan sagostunden pågår (Borrman, 

Hedemark & Ögland, 2014).  

I motsats till Rydsjö och Elf (2007) och Franzén Antelid (2011) nämner ingen av 

respondenterna i Hedemarks och Borrmans (2013) studie några ekonomiska 

omständigheter som hinder. Hindren, som redovisas i Projekt Sagostunden, är dessutom 

något som sker under själva sagostunden. 

 

3.5 Läsandets cirkel  

Den engelske författaren och litteraturpedagogen Chambers, som omnämns tidigare i 

detta kapitel, har även utarbetat en modell som framförallt används av lärare när det 

gäller det litteraturpedagogiska arbetet. Chambers modell, som brukar kallas för  

                                                           
2
 Lena-dagen är en årlig konferens om barnbiblioteksforskning, som Regionbibliotek Stockholm 

arrangerar den andra onsdagen i februari, tillägnad den tidigare utvecklingsledaren på Regionbibliotek 
Stockholm, Lena Lundgren. http://www.regionbibliotek.se/?=lena-dagen  

http://www.regionbibliotek.se/?=lena-dagen
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Läsandets cirkel, används också som ett instrument för att analysera det 

litteraturpedagogiska arbetet ur till exempel bibliotekariers perspektiv (Rydsjö & Elf, 

2007, s. 45-46).  

Jag har inspirerats av vissa delar i Chambers modell, eftersom modellen vänder sig till 

de som arbetar med barn och böcker, till exempel sagoläsaren. I modellen har den vuxne 

en central roll som stöd för barnets läsmiljö och förutsättningar för att läsa. Jag kan se 

sagoläsarna som ett vuxenstöd i sagostunden. 

Modellen har formen av en cirkel. I mitten av modellen finns en central del, som kallas 

för vuxenstöd. Runtom cirkeln finns tre delar, eller grupper, som brukar benämnas Att 

välja, Att läsa och Reaktion/Respons. Chambers beskriver vuxenstödet som den vuxne 

och erfarne hjälparen som finns där för att lättare övervinna alla eventuella hinder i 

processen kring läsningen (2011, s. 24). Men innan vi kan börja läsa måste vi välja och 

det gör man utifrån ett antal olika aspekter. Att välja beror naturligtvis på hur ens 

bokbestånd ser ut och vad som är tillgängligt för tiden av valet av litteratur, men ett val 

sker också utifrån hur den tilltalar den som ska välja det som senare ska läsas 

(Chambers, 2011, s. 16-18). När vi har valt något att läsa måste vi också få tiden och 

möjligheten till att göra det och finna en icke störande plats för den aktiviteten, oavsett 

om det gäller att lyssna till högläsning, berättande eller tyst egen läsning (Chambers, 

2011, s. 15-20). Läsning påverkar individer på olika sätt och reaktioner uppstår. Därför 

har det stor betydelse att på något sätt ge eller få respons på det som man har läst och 

upplevt genom att man ”pratar” om läsningen (Chambers, 2011, s. 21-23). Hur man 

”pratar” kring en läsning kan se olika ut beroende på målgruppens sammansättning.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer jag att ta upp det teoretiska ramverk, som jag har använt mig av 

för att lättare kunna analysera mitt empiriska material. Jag har använt mig av Jofrid 

Karner Smidts litteraturförmedlarroller för att visa hur sagoläsaren, genom sagostunden 

och sin egen uppfattning om sagor och sagostunder, intar litteraturförmedlande och 

biblioteksfrämjande roller i sitt sagostundsarbete. Nedan beskriver jag mer utförligt vad 

Jofrid Karner Smidts litteraturförmedlarroller innebär.  
 

4.1 Litteraturförmedlarens olika roller 

Karner Smidt är professor vid Högskolan i Oslo och Akershus och har gjort flera studier 

som behandlar bibliotekarier och litteraturförmedling. I artikeln Bibliotekaren som 

litteraturformidler (1994) argumenterar hon för bibliotekariernas viktiga roll som 

litteraturförmedlare. Genom att synliggöra sin egen kompetens, litteraturen och 

biblioteket är det lättare att nå och motivera besökarna att komma menar Karner Smidt 

(1994, s. 6-11).  

Karner Smidt för i denna artikel fram fem roller som en litteraturförmedlare kan inta. 

Det är pedagogen, marknadsföraren, socialantropologen, litteraturkännaren och 

den vanliga människan (1994, s. 9-11).  

Pedagogen: Denna roll försöker skapa motivation och positiva förväntningar till det 

som ska förmedlas. De negativa förväntningarna hos mottagaren ska övervinnas. Rollen 

vill knyta an till det traditionella och det aktuella, men också glädja med nya upptäckter. 

Som pedagog är det bra om man är tydlig och verkligen vet vem man vill nå vid det 

speciella förmedlingstillfället.  

Marknadsföraren: Denna roll är medveten om vem man möter och det är viktigt att 

skapa ett helhetsperspektiv kring det som ska förmedlas. Det är inte fel om 

förmedlandet är naturligt, överraskande och subjektivt. Hur ska man nå ut med den lilla 

pärlan som inte säljer sig själv? Biblioteken skulle kunna ta en del lärdom av 

professionella marknadsförare när det gäller den marknadsförande 

litteraturförmedlingen tycker Karner Smidt.  

Socialantropologen: Denna roll har kännedom om kulturella mönster i samhället i 

allmänhet, både på det lokala planet och det mer globala planet, och använder sig av den 

i rollen som förmedlare. Det handlar inte bara om att veta vad folk läser eller inte läser. 

Här är litteraturförmedlaren lyhörd inför besökarens förväntningar och agerar inte 

fördomsfullt, samtidigt är det bra om man inte är helt neutral i litteraturförmedlandet.  

Litteraturkännaren: Som litteraturkännare ingår det även att vara kritiker, vilket inte 

ska ses som något negativt. Litteraturkännaren är beläst och vill hjälpa besökaren att 

finna nya litteraturtyper. Denna roll väljer ut litteratur som ska få speciell 

uppmärksamhet genom att synliggöra den, till exempel via uppläsning, skyltning eller i 

form av recensioner i tidningar. För att inta denna roll bör bibliotekarien känna till lite 

kring den speciella litteraturen och gärna ha läst den själv.  
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Den vanliga människan: Denna roll är den helt vanliga människan som förmedlar med 

entusiasm, personligt engagemang, hjärta och hjärna, och skapar en tillit. Den vanliga 

människan är inte som en dator. 

Vid analysen av sagoläsarnas roller som litteratur- och biblioteksfrämjare har jag alltså 

använt mig av Karner Smidts fem litteraturförmedlarroller. En och samma sagoläsare i 

studien kan uppvisa en eller flera av dessa ovanstående litteraturförmedlarroller. Karner 

Smidt tycker att en god litteraturförmedlare kan vara lite av alla dessa delar (1994, s. 9). 

Hon menar även att förmedling handlar om att göra det okända känt (1994, s. 11). 

Genom att studera närmare hur sagoläsarna i studien ser på sina egna betydelser av 

sagor och sagostunder och hur det påverkar deras sätt att genomföra sagostunder, gör att 

jag lättare kan finna Karner Smidts litteraturförmedlarroller bland mina respondenter. 

Med litteraturförmedlarrollerna kan jag tydliggöra sagoläsarnas litteratur- och 

biblioteksfrämjande arbete med sagostunden. 
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5. Metod 

Med enkätundersökningar kan man visserligen nå ut till många och det är betydligt 

billigare att ta hand om utskick och insamling av enkäter. Ett av problemen är att det är 

mycket svårare att följa upp svarsfrågorna med ett djupare och mer uttömmande svar 

(Bryman 2011, s. 228-230). 

Fokusgruppsintervjuer skulle också kunna vara en väl fungerande metod för att spara tid 

för både deltagare och forskare. Bryman menar att det just med fokusgruppsintervjuer 

finns ett intresse hos forskaren av att se hur individer i en grupp kan diskutera vissa 

frågor (2011, s. 446). Det finns dock vissa svårigheter med att organisera 

fokusgruppsintervjuer. Tider och platser ska stämma för samtliga inblandade och det är 

inte alltid lätt att få ihop. Ett annat problem med denna metod är att det ibland pratas i 

mun på varandra när diskussionerna pågår, vilket försvårar arbetet för forskaren 

(Bryman, 2011, s. 463-464) 

För att kunna uppnå relevanta svar i förhållande till de frågeställningar som jag har, har 

jag valt en kvalitativ forskningsansats med kvalitativa intervjuer som metod. Inom den 

kvalitativa forskningen är intervjuer en mycket vanlig metod.  I stycket nedan beskrivs 

mer ingående hur metoden för kvalitativa intervjuer används. 

 

5.1 Kvalitativ intervju 

Naturligtvis beror metoden på frågeställningens art, men precis som alla metoder inom 

forskningen finns det för- och nackdelar även med den kvalitativa forskningsintervjun.  

En fördel är att man kan ställa följdfrågor, se mimiken eller höra tonfallet hos de man 

intervjuar, vilket är svårt att få fram vid t ex en enkätundersökning (Bryman, 2011, s. 

229-230, May 2001, s. 126-127). En nackdel med intervjuer är att det är tidskrävande 

att transkribera och gå igenom intervjuerna, framför allt om de är långa och många 

(Trost 2010, s. 143, Aspers 2007, s. 152). Eftersom min studie syftar till att ge en 

djupare insikt om hur sagoläsarna tänker kring sagostunden och hur de upplever sin roll 

som sagoläsare kändes det som ett bra alternativ att genomföra kvalitativa intervjuer 

som metod. Jag ansåg att jag lättare skulle kunna tränga in hos varje enskild respondent 

och få mer uttömmande svar kring reflektioner och uppfattningar med sagostundsarbetet 

och sagoläsarens roll. Forskarens syfte med kvalitativa intervjuer är också just att nå 

den intervjuades åsikter, hur de tolkar sin omgivning och man vill få detaljrika svar 

(Bryman, 2011, s. 412-413, Trost, 2010, s. 32).   

Bryman bedömer att den kvalitativa intervjun är flexibel på flera sätt, bland annat med 

tanke på intervjufrågornas uppbyggnad. Frågeordningen är till exempel inte lika strikt 

när det gäller den kvalitativa intervjun som vid en strukturerad intervju. Det är dock 

alltid eftersträvansvärt att frågorna i en kvalitativ intervju rör på sig åt olika håll, så att 

forskaren får reda på så mycket som möjligt hur intervjupersonen menar och uppfattar 

det fenomen som man avser att studera. (2011, s. 412-415). Bryman använder sig gärna 

av begreppet semistrukturerad intervju, vilket enligt honom innebär att forskaren har en 

intervjuguide med specifika teman som ska tas upp under intervjun. Frågorna behöver 

alltså inte komma i rätt ordning och den intervjuade har stor möjlighet att forma svaren 

efter sin situation (Bryman, 2011, s. 415).  
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Trost är däremot mer tveksam till begreppet semistrukturerad intervju. Han menar att 

man hellre ska kalla denna intervjuform för att vara strukturerad, då den behandlar 

frågor inom ett visst område och att frågorna är öppna och inte har några svarsalternativ 

(Trost, 2010, s. 42). Oavsett vad Bryman eller Trost använder sig av för begrepp så är 

min tanke med den kvalitativa intervjun som metod att få detaljrika och så uttömmande 

svar som möjligt. För att minimera risken att glömma någon fråga, som har varit 

betydelsefull för insamlandet av kunskap, valde jag att göra en intervjuguide med de 

temafrågor jag önskade få svar på, som jag sedan hade med mig under intervjuernas 

gång. Frågorna i intervjuguiden har varit flexibla. Flexibiliteten har bestått i att jag har 

haft intervjuguiden med som stöd och hjälp under intervjuerna, för att se till att jag fått 

svar på de frågor som jag har sökt svar på. Däremot har inte alla frågor behövt ställas 

under intervjun, eftersom en del frågor besvarats av respondenten under samtalets gång. 

Frågorna i intervjuguiden har också kunnat ställas i olika ordning beroende på hur 

samtalet har utvecklats. 

 

5.2 Urval och tillvägagångssätt 

Man skulle kunna säga att jag har använt mig av ett målstyrt urval. Målstyrda urval 

används ofta vid kvalitativa studier och Bryman menar att den urvalsstrategin innebär 

att forskaren gör ett urval med hänsyn till de forskningsfrågor som ställts och de 

personer som bäst kan tänkas svara på dem (2011, s. 434). För att bäst kunna komma åt 

svaren på de frågeställningar som jag hade ansåg jag att det bästa var att fråga de som 

genomförde sagostunder i vanliga fall.  

Tidigare under hösten hade jag via mejl kontaktat ett tiotal bibliotek, för att höra om de 

anordnade sagostunder och hur ofta. Några av de som svarade att de anordnade 

sagostunder på respektive bibliotek kontaktades igen och två av dem samtyckte 

omgående till att ställa upp på intervju. Eftersom det underlaget av respondenter 

upplevdes alldeles för tunt, tillfrågades ytterligare ett antal bibliotek, som jag varit i 

kontakt med via mejl tidigare. Tre stycken svarade vid denna kontakt att de kunde tänka 

sig att delta i denna kvalitativa studie. Jag hade naturligtvis kunnat ringa upp de som jag 

hade haft mejlkontakt med och fråga dem personligen, eftersom en del av de som 

tillfrågades om deltagande kanske inte hade tid att svara eller att mejlet ”kom bort” i det 

vanliga mejlflödet. Samtidigt var det lite tidsbesparande för mig att mejla. Det var en av 

de övervägningar som jag har fått göra under arbetet med uppsatsen.  

Mitt urval av intervjupersoner begränsades eventuellt lite på grund av tid och 

geografiska avstånd. Jag resonerade som så att det underlättade det hela att jag hade haft 

kontakt med mina respondenter tidigare under hösten. Då visste de också lite vad det 

rörde sig om, vem jag var och jag sparade lite tid.  Eftersom jag också i möjligaste mån 

ville intervjua respondenterna under ett personligt möte, så ansåg jag att avståndet till 

varje respondent inte heller fick vara för långt. Ålder, kön eller yrkestitel har inte haft 

någon som helst betydelse i urvalet, utan det väsentliga har varit att respondenterna har 

varit verksamma med sagostunder på folkbibliotek. Samtliga intervjupersoner utgör 

exempel för sagostundsarbetet både på filialbibliotek och på huvudbibliotek, i 

landsbygd och i stad. Att det blev så är mer slump, än ett aktivt urval från min sida.  
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De som svarade positivt på om de ville delta som respondent i min studie kontaktades 

igen via mejl eller telefon. Vi bokade tider och platser. Trost menar att det inte är 

ovanligt att man brukar låta den intervjuade få bestämma var de vill genomföra 

intervjun. Samtidigt är det en god idé att intervjuaren också har ett inflytande i valet av 

plats (Trost, 2010, s. 65-66). Så har det gått till vid platsbokningar med mina 

respondenter. De har fått föreslå var de vill ses, sedan har vi vid intervjutillfället 

eventuellt bytt plats med tanke på bakgrundsljud och andra förekommande 

störningsmoment som jag inte har kunnat förutse. Det finns kanhända inga optimala 

intervjuplatser, men intervjuerna har fungerat bra och inspelningarna likaså.  

Tyvärr blev det ett bortfall bland respondenterna under en tidsbokning. Det visade sig 

att respondenten, som jag inledningsvis haft kontakt med, inte var den som direkt 

arbetade med sagostunder på sitt filialbibliotek. Detta filialbibliotek hade flera vuxna 

(till exempel föräldrar) som ställde upp som sagoläsare vid olika tillfällen och det 

försvårade en intervju. Sammanlagt blev respondenterna till slut fyra stycken. Det var 

färre respondenter än jag hade tänkt mig från början, men enligt Trost kan fyra 

intervjuer räcka. Fler intervjuer ger mer material att bearbeta (2010, s. 143).   

Med tanke på en del långa avstånd, till framför allt en av mina respondenter, var jag till 

en början inne på att genomgöra intervjun via telefon. Att genomföra telefonintervjuer 

är inte lika kostnadskrävande i både tid och pengar, som att personligen träffa de som 

ska intervjuas. Under en telefonintervju ser man inte personen och man kan dessvärre 

inte tyda mimik eller kroppsspråk (Bryman, 2011, s. 433, May, 2001, s. 126-127).  Jag 

valde efter några överväganden ändå att göra intervjun på plats. Att jag intervjuade alla 

mina respondenter ”öga mot öga” gav mig möjlighet att lättare tolka deras entusiasm 

kring sagostunden. Detta personliga möte har även gett mig möjlighet att se de platser 

där sagostunderna brukar genomföras, vilket har gjort det lättare för mig att föreställa 

mig sagoläsaren i aktion.  

Under intervjuerna använde jag mig av bandspelare samt block och penna. Penna och 

block har jag haft med mig som ett komplement till intervjun, för att skriva ner vissa 

saker direkt efter samtalet. Penna och block har också fungerat som reserv ifall något 

problem skulle uppstå under själva inspelningen. Det finns fördelar med att kunna 

banda intervjuerna eftersom det kan vara svårt att hinna med att anteckna allt som sägs 

annars. En bandspelare kan dock få respondenter att känna sig obekväma under 

intervjun. Jag har vid bokningen av tid och plats även frågat respondenten om det varit 

okej med att bli bandad under intervjun. Enligt Trost är det viktigt att respektera ett nej 

från en respondent (2010, s. 75). Detta har dock inte varit något problem under mina 

intervjuer.  

Trost anser inte att man ska göra något analysarbete under eller i direkt anslutning till 

själva intervjuerna, utan att man ger intervjutillfället lite distans (2010, s. 149). Vad som 

menas med distans kan tolkas olika. Så snart som möjligt efter intervjutillfället har jag 

transkriberat intervjun för att ha det i så färskt minne som möjligt, något som även 

Aspers rekommenderar (2007, s. 148). Mitt eget analysarbete har påbörjats strax efter 

att en intervju varit genomförd och transkriberad.  
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5.3 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2009) finns några fundamentala etiska principer som gäller 

inom den svenska forskningen. Det innebär följande: 

Den forskande ska informera de berörda om den aktuella undersökningens syfte. De 

berörda ska även få information om att det är frivilligt att delta och att de när som helst 

kan hoppa av undersökningen. 

De som deltar i undersökningen har rätt att själva samtycka över om de vill vara med 

eller inte. 

De uppgifter som berör deltagarna i undersökningen ska behandlas så konfidentiellt som 

möjligt.  

De uppgifter som samlas in om de berörda får endast nyttjas i den aktuella 

undersökningen.  

Eftersom jag anser att dessa principer är av stor vikt för undersökningens trovärdighet 

har jag följt dessa krav. Samtliga deltagare i min undersökning är informerade om 

studiens syfte och att alla deltar frivilligt. De har informerats om att de när som helst 

kan meddela att de inte längre vill delta i undersökningen. Samtliga tillfrågade 

respondenter har gett sitt samtycke till att delta i studien. Uppgifterna om personerna, 

som deltar, har förvarats på ett ställe i mitt hem som bara jag kan komma åt. De 

uppgifter som har framkommit i min undersökning har bara använts för denna studie. 

Alla uppgifter om de deltagande i denna studie är avkodade. Samtliga respondenters 

namn, eventuella ortsnamn och bibliotek är med andra ord påhittade och de har fått 

könsneutrala namn.  

 

5.4 Reflektion kring metod  

Urvalet av respondenter i min studie har haft en god blandning vad gäller 

yrkeserfarenhet, arbetsmetoder och förutsättningar, vilket visar att det finns så många 

olikheter på urvalspersoner. Respondenterna i min studie skulle ha varit fem stycken 

från fyra olika kommuner, men tyvärr dök ett bortfall upp, vilket gjorde respondenterna 

till fyra stycken från tre olika kommuner. Det hade varit önskvärt att få intervjua ett 

fåtal respondenter till för att få kanske ytterligare perspektiv, men med den tidsfrist som 

jag hade för denna studie har jag inte kunnat göra på annat sätt. Trost anser dock att fyra 

intervjuer kan räcka, vilket stärker mitt val av metod och tillvägagångssätt (2010, s. 

143). 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet har sitt ursprung inom den kvantitativa forskningen. 

Syftet med en kvalitativ studie är att ta reda på individers uppfattningar och upplevelser 

av ett visst fenomen. Utförliga, uttömmande och unika svar är önskvärda, och 

respondenterna är oftast färre i en kvalitativ studie än i en kvantitativ studie. Detta gör 

att det sällan går att generalisera några resultat i en kvalitativ studie (Bryman, 2011, s. 

368-373). Därför används ovanstående begrepp på ett annat sätt inom den kvalitativa 
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forskningen. Den här studien och dess kvalitativa forskningsperspektiv gör inte heller 

anspråk på att nå några generaliserbara resultat, bland annat eftersom urvalet av 

respondenter är så få.  

Enligt Bryman handlar validitet om att bedöma om de slutsatser som man har kommit 

fram till hänger ihop eller inte och hur giltigt resultatet är, medan reliabilitet gäller för 

att se om resultaten från en undersökning blir de samma vid en ny undersökning (2011, 

s. 49-50). Bryman delar upp båda dessa termer i interna och externa. Den externa 

giltigheten, eller överförbarheten, hade eventuellt kunnat bli högre om jag hade 

intervjuat fler (2011, s. 355), men i en kvalitativ studie försöker man, som jag beskrev 

ovan, finna det uttömmande och det speciella, inte det breda. Min studie har haft som 

syfte att fånga upp uppfattningar och upplevelser, vilket är mycket svårt att generalisera. 

Jag anser också att den interna giltigheten, eller trovärdigheten, är hög eftersom jag har 

mätt det jag önskade mäta (Bryman, 2011, s. 354). Reliabiliteten, eller pålitligheten, är 

så hög, som den kan bli i en kvalitativ studie anser jag (Bryman, 2011, s. 355). 

Respondenterna har fått utveckla sina svar om jag funnit svaren otydliga, allt för att jag 

själv ska undvika att lägga in egna värderingar i respondenternas svar. Jag är medveten 

om att det i en kvalitativ studie kommer att vara problematiskt att vid en ny 

undersökning uppnå exakt samma svar från exakt samma respondenter, vilket Bryman 

menar är svårt att motsvara i en kvalitativ studie (2011, s. 352). 

Trost använder sig till exempel hellre av termen trovärdighet, vilket han menar innebär 

att jag som forskare på något sätt i min uppsats ska kunna visa att mitt insamlade 

material är relevant för studiens forskningssyfte (2010, s. 133). Jag bedömer att 

trovärdigheten för denna studie är hög då jag har mätt det som skulle mätas och att jag i 

min studie har försökt redovisa hur min studie har gått till.  
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6. Resultat 

Nedan redovisas resultatet av de intervjuer som har gjorts. Resultaten har indelats i tre 

kategorier, vilket motsvarar de frågeställningar som studien har. Jag har intervjuat fyra 

respondenter i tre olika kommuner.  

Jag börjar med att presentera mina respondenter, som alla har fått namn efter 

bilderbokskaraktärer och som jag anser är könsneutrala. Samtliga respondenter har olika 

utbildningar, yrkeserfarenhet, yrkestitlar, arbetsplatser och arbetssätt, men det de alla 

har gemensamt är att de arbetar med sagostunder och har gjort det länge. Samtliga 

respondenter är själva sagoläsare på folk- och filialbibliotek. 
 

6.1 Presentation av respondenterna 

Koko är biblioteksassistent och jobbar på ett kombinerat skol- och filialbibliotek, som 

ligger ungefär tre mil från huvudbiblioteket i kommunen. Sagostunder förekommer 

varannan vecka på Kokos bibliotek. Under nio års tid har hen hållit på med sagostunder 

på skol- och filialbiblioteket för både allmänheten och dagisgrupper, främst barn i 

åldern tre-fem år. 

Plupp är bibliotekarie och jobbar på ett skol-och filialbibliotek sedan dryga trettio år 

tillbaka. Närmsta större ort finns sex mil bort, där huvudbiblioteket också ligger. 

Sagostunder sker enbart för dagis- och skolgrupper, men inte på någon kontinuerlig 

basis. Det kan ske under perioder på vår och höst, och det sker i nära samarbete med 

förskola och skola. Ibland har till exempel förskollärare och Plupp tillsammans byggt 

upp en egen berättelsesaga. Sagor läses sällan innantill, själva berättandet är viktigt. 

Castor är biblioteksassistent och jobbar både på ett kombinerat skol- och filialbibliotek 

och på huvudbiblioteket i samma kommun. Sagostunder på huvudbiblioteket har pågått 

under ca tio års tid. På bägge ställena anordnar Castor sagostunder enbart för 

dagisgrupper i åldern fyra-fem år. På skol- och filialbiblioteket, som ligger fyra mil från 

huvudbiblioteket, anordnas sagostunder några gånger per termin och på 

huvudbiblioteket har Castor sagostunder en gång i veckan.  

Findus är barnbibliotekarie och jobbar med sagostunder på huvudbiblioteket i sin 

kommun. Hen är ansvarig för sagostundsarrangemangen och är den som oftast 

genomför dem. Sagostunderna på Findus nuvarande bibliotek har varit en nedlagd 

aktivitet de senaste tio-femton åren, men Findus har haft sagostunder på andra 

arbetsplatser. Findus som började denna tjänst för dryga två år sedan försöker nu bygga 

upp denna aktivitet igen. Sagostunderna erbjuds till allmänheten, till barn från tre år och 

uppåt, varje vecka under en två månaders period på våren samt en lika lång period på 

hösten. Sagostunder för dagisgrupper har de för närvarande inte.  
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6.2 Sagans och sagostundens betydelse för sagoläsaren 

För samtliga respondenter är sagostunderna mycket betydelsefulla. Sagostunderna 

betyder mycket för dem rent personligen, samtidigt ger även mötet med besökarna och 

sagorna dem mycket. Frågan om syftet med sagostunden har aldrig ställts under 

intervjuerna, men när jag har gått igenom mina resultat kan jag också finna att samtliga 

respondenter har ett underliggande syfte eller motiv med sina sagostunder. 

Plupp har berättat sagor på bibliotek i mer än trettio år. För Plupp är det väldigt viktigt 

att sagan känns bra och ger något. Det ska vara en fin och bekväm stund ”gärna i 

kandelaberns sken” berättar hen. Inför sagostunden skjuter hen bort möbler och plockar 

fram sagomattor och en kandelaber, som placeras i sagohörnan. Besökarna får gärna 

smyga in, men att vara tysta är viktigt. Det händer ibland att något barn får lämna 

sagostunden eftersom de stör barnen som sitter och lyssnar. Besökarna ska sitta så att 

Plupp har ögonkontakt med var och en och sedan hälsas de välkomna. Sagan som 

berättas har Plupp läst på ordentligt innan. Den läses nästan bara utantill, det är bara 

vissa stycken som läses direkt ur boken, där hen ”verkligen vill poängtera nånting”. 

Plupp kallar det för att läsberätta. Hen modererar rösten under berättandet och 

sagostunden blir som ett litet skådespeleri. Plupp är den enda av mina respondenter som 

spontant nämner att berättelsen måste ge något för annars känns det inte bra och man 

kan inte förmedla en äkta känsla av det man läser om man inte gillar det man läser. Det 

känns också betydelsefullt för Plupp att besökarna ska få ut någonting av sagostunden.  

Plupp ser också sagostunden som en möjlighet att föra berättartraditionen vidare till 

barnen, ”[…]de är värda detta och de ska ha berättandet i sig” understryker hen. 

Sagostunderna som Koko har innehåller ett tema varje gång. Utifrån dessa teman väljer 

hen ut de böcker som ska läsas till varje sagostund. Barnen får också vara med och välja 

en bok som ska läsas vid kommande sagostund.  I samband med sagostunden kan Koko 

också ha tagit med sig rekvisita som passar för respektive sagostundstema. Det blir 

nästan som en utställning berättar Koko, vilket också hjälper barnen att komma ihåg vad 

de har läst om i sagostunden gången innan. Sagostunden i Kokos bibliotek hålls vid 

barnavdelningen. Hen drar fram en skärm och ställer den i en del av barnavdelningen, 

sedan placerar hen ut små stolar och kuddar för besökarna att sitta på.  För Koko finns 

också betydelsen av att sagan ska betyda något för den som läser, precis som för Plupp. 

Det kommer dock inte fram förrän jag ställer en fråga om hur viktig förberedelserna 

inför sagostunden är. ”Det är jätteviktigt att vara förberedd. Det ökar ju trovärdigheten 

hos barnen om jag har läst på och läser engagerat” svarar Koko.  Hen tror verkligen på 

det här med att läsa högt för barn.  

Efter att sagorna har lästs pratar de lite tillsammans om vad de har läst och det är viktigt 

att alla får vara med och prata, så att de känner sig sedda menar Koko. Ibland pratar hen 

med barnen under sagoberättandet, bland annat för att ha en interaktion med barnen. Det 

finns dock en risk att man inte hinner med att läsa de sagor som man planerat att göra 

om man samtalar för mycket menar Koko. Det kan röra sig om en så enkel fråga som 

om de har något husdjur när de läser en saga om en katt. Alla barnen vill på något sätt 

vara med och berätta och emellanåt kan det kännas lite tufft att behöva avbryta något 

som hen inbjudit till att göra. Ibland kan det vara svårt att återuppta den röda tråden i 

sagan tycker Koko. Barnen får ibland efteråt färglägga en bild som har förekommit i en 

av sagorna, vilket de ibland kan sakna om det inte sker. Koko hoppas att sagostunden 

ger barnen en positiv bild av biblioteket. ”Sedan hoppas jag att barnen ska lära sig att 
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det är roligt att komma till biblioteket” säger Koko, som också lyfter fram att 

sagostunden förhoppningsvis kan hjälpa till att ge barnen verktyg att kunna uttrycka sig 

och väcka intresset för språket. Hen berättar att responsen från besökare och ledningen 

är positiv. Hen känner att hen gör ett bra arbete med sagostunden, vilket naturligtvis 

också visar sig i att besökarna kommer tillbaka förklarar Koko.  

Att Castor verkligen älskar sitt arbete går inte att ta miste på. Det lyser igenom under 

hela intervjun. Castor förklarar entusiastiskt: ”Jag älskar det här jobbet, det är nog det 

roligaste jag gör”. Castor har hållit på med sagostunder i ungefär tjugo år och lägger ner 

själ och hjärta i det hen gör. ”Ibland blir det nästan som man är en skådespelare” 

förklarar Castor och menar att träningen och förberedelserna inför sagostunderna 

engagerar väldigt mycket. På huvudbiblioteket finns det en sagohörna inne på 

barnavdelningen. Där möblerar Castor med stolar och kuddar som barnen ska sitta på. 

Bredvid berättarstolen placeras ett bord med en stor duk på och ovanpå bordet står en 

liten skattkista. I den har Castor stoppat ner någon sak som har någon anknytning till 

sagan. Det kan röra sig om ett par skor eller en docka, bara det finns ett samband så att 

det går att knyta an till någon ramsa eller ett samtalsämne kring sagan. Med på varje 

sagostund finns bokdraken ”Bokis” som vaktar böckerna på biblioteket. Sagostunden 

inleds med att alla barnen tar varandra i hand och sedan läser man en ritualramsa innan 

de hamnar i sagans land. De pratar lite, om bland annat ”Bokis”, sedan läser de den 

första sagan och tittar på bilderna och samtalar kring dem. Efter den första sagans slut 

sjunger de en sång eller läser en vers som knyter an till sagans tema. Om barnen ser ut 

att orka så läser Castor en saga till, oftast lite kortare. När sagorna är färdiglästa tar alla 

varandra i handen igen och läser ritualramsan för att komma ut ur sagans land. Innan 

barnen får kliva upp och gå och låna tillsammans med dagispersonalen som är med, är 

det viktigt att säga hejdå till ”Bokis”.  

För Castor är det betydelsefullt att sagostunden ger barnen en tilltalande bild av 

biblioteket och att ”de ska gilla att komma till biblioteket”. Castors näst intill 

passionerade redogörelse för sagostunderna blir väldigt levande under samtalet. Att jag 

som intervjuare dessutom fått möjligheten att se Castors sagohörna gör att jag kan 

föreställa mig sagostunden framför mig med Castor som sagoläsare.  

Findus tycker att sagostunden är ett tillfälle för en mysig stund. Sagostunder är en 

barnverksamhet som hen verkligen tror på och att allmänhetens tröskel för att besöka 

sagostunder inte borde vara så hög. De flesta vet ändå vad sagostunder går ut på menar 

hen. Hen har tidigare arbetat med sagostunder i en annan kommun och där var 

sagostunderna nästintill heliga. Eftersom sagostunderna på Findus nuvarande bibliotek 

har varit en nedlagd verksamhet i dryga tio år försöker nu hen att arbeta upp den 

verksamheten på den nuvarande arbetsplatsen. Sagostunderna försvann för ett tiotal år 

sedan och ersattes med ”barnens lördag” då man hade lite pyssel eller någon barnteater, 

men Findus tycker att det ena inte behöver utesluta det andra. ”Jag ville jobba in mig 

med sagostunder för att få hit de små barnen” säger hen. Sagostunderna riktar sig i 

nuläget till allmänheten och till barn från tre år och uppåt, och de hålls en gång i veckan 

under en två månaders period på höst och vår. En gång i veckan är bra att ha tror 

Findus, då är det lättare att komma ihåg. Tyvärr har hen inte hunnit med att 

marknadsföra sagostunderna tillräckligt bra, så ibland händer det att det inte dyker upp 

några barn alls till sagostunden.  
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Sagostunderna hålls på barnavdelningen. Där, mellan två bokhyllor finns en skön soffa, 

som används bland annat vid sagostundstillfällena. Förberedelserna är ytterst få för 

Findus och hen visar på det skynke som går att dra för mellan de två bokhyllorna, om 

det kommer några besökare till sagostunden. Findus berättar själv med ett skratt att 

ibland har det nästan varit så att hen kommit på bara en kort stund innan att det är 

sagostund, men sagorna, oftast två, som ska läsas under sagostunden har i alla fall lästs 

igenom innan. 

[…] jag har förberett mig väldigt lite, annat än att jag har läst igenom 

sagan då. Det tycker jag man måste göra. Jag gör ingen stor apparat av 

förberedelsen. Kommer det nån sätter vi oss i soffan och drar för 

skynket, kommer det ingen så gör jag något annat. 

Att läsa igenom sagorna till sagostunden är något som Findus anser som en viktig del i 

det ytterst lilla förberedelsearbetet som hen har tid och möjlighet att göra. Dels är det 

viktigt att se att sagan passar eller är lämplig för en sagostund och dels så känner man 

sig ändå lite förberedd i alla fall menar hen. Sagostunden inleds med en ramsa, därefter 

läses sagorna och sagostunden avslutas också med en ramsa. Eftersom förberedelserna 

för sagostunderna är så minimala så används sällan rekvisita. För Findus är det uttalade 

motivet med sagostunden att få träffa och lära känna barnen som kommer samtidigt som 

chansen då också ges till att lära känna litteraturen närmare och se hur den fungerar på 

barnen. 

 

6.3 Sagoläsaren som litteratur- och biblioteksfrämjare 

Under själva sagostunden vill Koko ge barnen en avkopplande stund och hoppas att de 

tycker att det är roligt att vara på biblioteket. Hen hoppas med sin roll som sagoläsare 

att hen kan vara en förebild för barnen och ge en positiv bild av vuxna och litteratur 

tillsammans. Koko har även förväntningar på att besökarna ska bli intresserade av att 

vilja läsa och bli framtida biblioteksbesökare och att rollen som sagoläsare även 

fungerar som ett slags stöd i läsandeprocessen. Hen hoppas och tror att om hen gör ett 

bra jobb kan det bidra till att barnen vill komma tillbaka med resten av familjen. Ibland 

får Koko också lite ”hjälp” av någon läsintresserad förskollärare med att sprida reklam 

om bibliotekets öppettider. För tillfället har Koko enbart sagostunder för dagisgrupper. 

Barnen som kommer är därför oftast de samma varannan vecka, vilket gör det lättare för 

hen att planera vad som ska läsas. Hen känner till en del av deras tycke och smak menar 

hen. Koko brukar låta besökarna få välja en saga eller ett tema som ska läsas till nästa 

gång för att stimulera barnen till att få vara med och påverka sagostunden. Innan 

besökarna får välja saga har Koko plockat ur ett lämpligt axplock som passar att 

framföras som sagostundsbok. Den andra sagan som läses på sagostunden har Koko 

själv valt ut. Den sagan behöver inte vara ny, men den ska säga Koko något, gärna 

beröra med humor eller värme. Hen berättar att det tar sin lilla tid att hitta de rätta 

böckerna som passar till sagostunderna. Det är också betydelsefullt för Koko att man 

”diskuterar” sagorna efteråt. Hur man ”diskuterar” sagorna kan se lite olika ut beroende 

på hur många och vilka barn som är på plats.  
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Oftast pratas det lite enkelt kring boken och då kan man checka av att barnen har förstått 

innehållet eller om de har gillat sagorna. Sedan brukar ”diskussionen” fortsätta med att 

barnen får måla eller färglägga någon bild från den eller de sagor som har lästs. Ibland 

har hen ett blädderblock till förfogande där de kan rita lite ur sagan tillsammans. Koko 

berättar att en del äldre barn, som besöker biblioteket under sin fritid kan prata om 

sagostunden som de deltog i tidigare. Koko vill gärna tro att sagostunderna har gett 

dessa barn en positiv bild av böckerna och biblioteket.  

Castor vill liksom Koko också ge en positiv bild av böckerna och biblioteket, men 

nämner inget om att vara en förebild. Att barnen ska hitta till biblioteket och vilja 

komma tillbaka senare, efter att man har genomfört sagostunder, är en viktig del med 

sagostunden anser hen och säger att ”det finns en del barn som inte får chansen att 

komma till biblioteket på sin fritid utan endast med dagis.” Castor vill med detta 

understryka att det är betydelsefullt att upplevelsen av sagostunden ska vara så bra för 

besökarna att de ska upptäcka att det är roligt att vara på biblioteket.  

Castor väljer ut litteraturen till sagostunden, för att på bästa sätt kunna förbereda allt 

som tillhör sagostunderna. Det ska helst vara en bok som är ny och som ingen annan har 

hunnit läsa ännu. Dessutom är det bra om boken har stora och färggranna illustrationer, 

eftersom det underlättar att prata lite kring boken under sagostunden. Trots att Castor 

har sagostund varje vecka på huvudbiblioteket träffar hen samma barn ungefär var sjätte 

vecka, då de olika förskolorna kommer på ett rullande schema. Då känns det extra 

viktigt för Castor att förmedla ett positivt intryck av biblioteket vid varje sagostund. 

Ibland brukar hen ha ett litet bord intill sagohörnan, där hen har dukat upp med böcker 

som tar upp det ämne de har läst om under sagostunden. Det kan vara faktaböcker och 

vanlig skönlitteratur som de kan bläddra i eller låna med sig om de vill. Vid ett tillfälle 

läste de en saga om en haj, då hade Castor plockat fram faktaböcker om hajar. På så sätt 

smyger Castor in även lite enklare informationssökning till de mindre barnen. 

Plupp är mer inne på att upplevelsen av sagan är den som påverkar barnen och att de 

därigenom får en positiv bild av litteraturen. För hen är berättandet enormt viktigt och 

tror att barnen också kan påverkas av att njuta och uppskatta de berättelser som de får 

höra. ”Tycker jag om en text kan jag förmedla och har ett äkta intresse. Det är utifrån 

hjärtat […]” säger hen. Plupp menar att om hen kan lyfta fram en saga på ett 

övertygande sätt och få barnen att njuta av en rofylld stund blir barnen positivt inställda 

till sagor och berättelser. Hen berättar ett exempel med några barn, som vid en 

sagostund hade fått höra musiken ur Edward Griegs I bergakungens sal. Barnen satt och 

blundade och verkade njuta av den sagostundsupplevelsen uppfattade hen. Barnen 

framförde senare till sin lärare, som senare delgav Plupp att de hade gillat sagostunden 

och musiken och gärna ville höra det igen.  

En målgrupp som hen vill försöka nå med sagostunden är de som inte har så ”bokligt 

intresserade föräldrar”. Plupp pekar på att man ser skillnad i omvärldsbilder om man 

jämför de barn som har läsande föräldrar och de som inte har det. Förskolan har ju en 

viktig bit där, eftersom de läser ganska mycket där för barnen, menar Plupp, men det är 

tyvärr svårt att få den målgruppen att komma till biblioteket.  
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När Plupp väljer ut det som ska framföras gör hen det med omsorg. Hen rotar gärna i 

litteraturen efter något som tilltalar både Plupp själv och som kan passa besökarna. När 

det gäller Kura gryning
3
, som är en viktig tradition för Plupp, så väljer hen ut passande 

högläsning utifrån de teman som presenteras under aktuellt år. Det behöver inte vara 

litteratur som projektet föreslår. Litteraturen ska självklart också vara anpassad till den 

grupp som är tänkt att komma till sagostunden. Det viktigaste är ändå att hen tilltalas 

och berörs av det som ska framföras. Eftersom det är viktigt för Plupp att alla får ut 

någonting av sagostunden försöker hen vara uppmärksam på om det kan vara svåra ord 

med i berättelsen, så att de kan diskutera det efter sagostunden för att alla ska kunna 

förstå. Det är svårt, för ibland kan man inte nå alla menar hen.  Det är så olika vad 

barnen har med sig för förkunskaper innan sagostunden. Det händer att Plupp ibland har 

haft sagostund i ett klassrum, men det tycker hen inte fungerar lika bra, dels beror det på 

att stämningen är annorlunda i biblioteket och dels befinner sig hen på sin hemmaplan 

när hen är i biblioteket. Dessutom vill hen att barnen kommer till biblioteket. 

Findus har en mer återhållsam syn på sin roll som sagoläsare gentemot besökarna. ”Min 

egen roll är nog ganska utbytbar, fokus ligger nog på sagan” svarar Findus 

eftertänksamt på min fråga om hur hen tror att besökarna påverkas av Findus roll som 

sagoläsare. Hen menar att skulle hen ha tid att utveckla sagostunden och fördjupa sig i 

sagostundsarbetet så skulle det kunna bli annorlunda, men som det ser ut nu ligger fokus 

på att förmedla litteraturen, men samtidigt är Findus önskan att sagostunden ska bli en 

rutin för barnen och de vuxna. Inför sagostunden är det också Findus som helst vill 

välja ut det som ska läsas eftersom hen tror att hen vet bäst vad som är lämpligast att 

läsa.  

Eftersom Findus aldrig i förväg vet vilka barn som kommer till sagostunden försöker 

hen hitta sagor som är enkla, inte alltför långa och som är anpassade för ett större 

åldersspann. Dessutom försöker Findus även tänka på att välja böcker som hen tror att 

barnen själva inte skulle välja automatiskt. Oftast läses två sagor, men ibland kan det bli 

fler. Det beror på hur långa eller korta sagorna är och om barnen orkar sitta still eller 

inte. Hen tar gärna emot boktips från Bokjuryn
4
 eller från någon förskollärare. Vissa 

sagor säljer sig själva, som till exempel Alfons-böckerna eller böckerna om Mamma Mu 

berättar Findus, och ibland händer det också att en sådan saga läses på sagostunden.  

 

6.4 Sagoläsarens hinder  

Några av mina intervjufrågor tar upp hur mycket tid de har till förberedelse av 

sagostunderna och om hur mycket de hinner med att reflektera och planera kring 

sagostundsarbetet.  

Findus är den som under intervjun ofta tydligt återkommer till en del hinder i arbetet, 

dels handlar det om tid och dels handlar det om för lite personal. Hen uttrycker i ett svar 

att ”som det fungerar nu så då tycker jag att jag behöver mera tid, men om vi skulle  

                                                           
3
 Kura gryning är den högläsningsstund som brukar ske för barn och unga på morgonen under den 

Nordiska biblioteksveckan. http://www.bibliotek.org/se  
4
 Bokjuryn är ett projekt, som finansieras av Kulturrådet och drivs av Kultur i Väst och Barnens bibliotek i 

syfte att bland annat stimulera barns läsning och läslust. Barn upp till 19 år får vara med och rösta bland 
alla barn- och ungdomsböcker som kommit ut under året. http://www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn  

http://www.bibliotek.org/se
http://www.barnensbibliotek.se/Bokjuryn
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utveckla det här, så skulle jag vilja att vi var två som delade på det här och förberedde.” 

Just nu riktar sig sagostunderna till allmänheten och till de små barnen från tre år. 

Förskolegrupper brukar hen för tillfället bara bjuda in vid till exempel Kura gryning 

eller några andra speciella evenemang. Visst skulle Findus kunna tänka sig att bjuda in 

förskolegrupperna redan nu, men dels har de en bit att gå och dels finns inte tiden. Nu 

vill hen först inrikta sig på att få igång sagostunder som en aktivitet på barnavdelningen. 

Findus har också en idé om att om de är fler som arbetar med sagostunden så kan de 

förbereda och marknadsföra det bättre, vilket i sin tur leder till att det kommer fler barn 

och då kan man utveckla sagostunden. Men innan man når dit så behövs mer tid och 

utökad personalstyrka.  

För Castor verkar varken tid eller resurser vara några explicita hinder i 

sagostundsarbetet. Castors förberedelser för sagostunderna tar dock mycket tid, så 

förberedelsearbetet sker mestadels hemifrån. Sagoboken som ska läsas ur och övriga 

böcker väljs ut på biblioteket, men att läsa in sig på sagan, ordna teman, plocka fram 

rekvisita och leta verser är något som oftast förbereds utanför arbetstid.  

Förberedelserna är mycket viktiga för Castor och det tar mycket av tiden. Läsövningen 

sker bara hemifrån och mestadels inför barnbarnen enligt Castor. ”Jag ser ju på det här 

som om man vore en skådespelare. Man måste ju läsa och träna eftersom det är som att 

ha en föreställning” berättar hen. När sedan sagostunden kommit igång på biblioteket är 

naturligtvis inte förberedelserna lika stora. Men inför varje nytt tema och när 

sagostundsföreställningen cirkulerat runt till de förskolegrupper som besöker 

biblioteket, är det dags för en ny större förberedelseperiod.  

Plupp har en liknande situation som Castor, skillnaden är bara att Plupp inte ordnar 

sagostunder lika ofta. Förberedelserna till sagostunden tar en stor del av arbetstiden 

berättar Plupp och läsningen av sagan görs hemma där man i lugn och ro kan träna 

röstlägen och väljer vilka stycken som ska läsas direkt ur boken. När det gäller hinder 

under själva sagostunden är Plupp väldigt tydlig med att det ska vara tyst när hen läser. 

Annars fungerar det dåligt och den eller de som inte kan vara tyst stör de övriga. Hen 

inser att det inte går att fånga alla barn, men då får det vara så. Då är det bättre att det 

barnet går iväg, så att det inte stör de andra. Varken Findus eller Castor tar upp denna 

aspekt. 

Koko nämner varken tid eller resurser som några större hinder i sitt arbete under 

intervjun, men det framkommer ändå att tiden till reflektionen ”får man försöka hinna 

med mellan låntagarna”. Likadant med förberedelsearbetet påpekar Koko under 

samtalets gång att ”ska det bli bra så tar det nog tre-fyra timmar”. En del 

förberedelsearbeten sker också på väg till och från jobbet berättar Koko senare under 

intervjun och mycket av rekvisitan plockas med hemifrån. Under själva sagostunden 

säger sig Koko ibland uppleva en slags balansgång. Hen vill gärna ha ett samspel med 

barnen under sagostunden, men risken är då att hen inte hinner med alla inplanerade 

sagor eller att man kommer ifrån sagan och den röda tråden.  
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7. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer mitt empiriska material, det vill säga respondenternas svar, att 

analyseras och diskuteras med hjälp av Karner Smidts litteraturförmedlarroller samt den 

aktuella litteraturen, som jag har redovisat tidigare.  

 

7.1 Sagans och sagostundens betydelse för sagoläsaren 

Även om jag inte har frågat mina respondenter varför de utför sagostunder har det ändå 

under intervjuernas gång framkommit att det finns ett slags underliggande motiv eller 

drivkraft bakom. Deras underliggande motiv är inget som finns nertecknat på något 

papper eller fungerar som bibliotekens syfte till sagostunderna, utan det är helt och 

hållet kopplat till sagoläsarnas egna betydelser av sagorna och sagostunderna.  

Detta motiv ser jag enbart som ett redskap i deras arbete med sagostunden och inte som 

ett syfte. Motivet är det som ligger bakom hur de lägger upp hela sagostundsarbetet, 

planerar och genomför. Svensson (2005) konstaterar också i sin studie att hur 

sagoläsarna själva ser på sagostunder påverkar hur sagostunden kan se ut när man 

planerar och genomför sagostunder.  

Plupp vill förmedla berättelser muntligt som hen själv gillar. Samspelet mellan Plupp 

själv och besökarna under sagostunden är viktiga, vilket Chambers (2011) även starkt 

tror på. Det muntliga berättandet för oftare med sig en starkare relation mellan 

sagoläsare och lyssnare än vad berättandet ur en bok gör menar han. Chambers (2011) 

framhåller också att den vuxne genom livet bär med sig en mängd sagor, som betyder 

något. För Plupp är ju själva berättandet och konsten att berätta en viktigare del av 

sagostunden, vilket tydligt visar sig i de sagostunder hen har. Hen tror på att berättandet 

av sagorna ska förmedlas med en äkta känsla och det görs det bara om det är en saga 

som väcker minnen och verkligen säger en själv något. 

Findus ser sagostunden som trivsamma tillfällen där hen får möjlighet att lära känna 

barnen och böckerna, något som flera av informanterna i Hedemarks och Borrmans 

studie (2013) också ser möjligheter till. Koko hoppas att sagostunderna är avkopplande 

och att det i sin tur ger en positiv bild biblioteket. Sagostunderna kan vara rofyllda 

nöjesupplevelser, vilket kan ge besökarna positiva intryck av biblioteket som plats. 

I studien som Hedemark och Borrman (2013) har gjort visar det sig att motivet med 

sagostunder i många fall är att få visa upp biblioteket, lära barnen att uppskatta 

biblioteket och litteraturen. Både Castor och Koko är båda måna om att besökarna på 

sagostunden ska tycka det är roligt att komma till biblioteket och hitta till böckerna. De 

vill genom sin sagostund förmedla en positiv bild av biblioteket och litteraturen.  
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Genom en bra genomförd sagostund kan de locka besökande sagostundsbarn till 

biblioteket även i andra sammanhang, precis det som både Lööf och Karlsson (1984) 

och Borg (2010) framhåller. Detta pekar på att sagostunden kan fungera som en 

inkörsport till framtida besök på biblioteket. Sagostunden kan absolut ses som en väg 

till litteraturen och till biblioteket, vilket i sin tur kan ge glädje, rofyllda stunder och 

verktyg för att utvecklas med språket, kulturarvet och samhället i stort. Mina 

respondenter visar alla en glädje i det de gör, vilket föder en positiv cirkel och det i sin 

tur bidrar till att höja kvaliteten i det de gör. Plupp, Koko, Findus och Castor tror alla på 

att sagostunden kan fungera som en inkörsport till biblioteket och litteraturen. 

 

7.2 Sagoläsaren som litteraturförmedlare och biblioteksfrämjare  

Att förmedla litteratur på biblioteket kan man göra på flera olika sätt. Att bokprata, 

ordna författarbesök, hålla i läsecirklar eller att skylta litteraturen kan vara olika sätt att 

förmedla litteratur och sprida information om litteratur till olika målgrupper som 

besöker biblioteket. Sagostunden är ett sätt att nå ut med litteraturen på biblioteket till 

de yngre besökarna, därför ser jag sagoläsarna som litteraturförmedlare och främjare av 

litteraturen. Sagoläsarna som litteraturförmedlare väljer ut det som ska läsas vid 

sagostunden. I det skedet väljer sagoläsarna något som enligt sagoläsarna känns 

meningsfullt att förmedla och som förhoppningsvis ska tilltala både sagoläsare och 

besökare.  

Ett biblioteksfrämjande arbete kan många gånger kanske påminna om ett 

litteraturförmedlande arbete, eftersom effekten av ett gott litteraturförmedlande arbete 

kan ge en positiv inverkan och på sikt främja biblioteket.  

Enligt både Colwell (1964) och Chambers (2011) är det av stor betydelse att det man 

som sagoläsare förmedlar till barnen också har en viktig betydelse för en själv. Detta är 

något som också Koko, Plupp och Castor understryker som mycket betydelsefullt när de 

har sina sagostunder. Svenssons studie (2005) visar samtidigt att sagoläsarens betydelse 

av sagostunden också påverkar innehållet och utförandet av sagostunden, vilket jag 

tycker man kan se när Findus, Koko, Plupp och Castor planerar och genomför sina 

sagostunder. Alla har sina egna arbetssätt med sagostunden på biblioteket, sina egna 

betydelser av sagor och sagostunder och alla har sina egna värderingar kring litteratur, 

men det behöver inte betyda att det är dåligt. Nilsson (2012) hävdar tvärtom, att 

olikheterna i den litterära smaken ska ses som något positivt och som en styrka.   

Karner Smidt (2002) poängterar att trots att bibliotekarier har sina egna värderingar 

kring litteratur ändå respekterar att läsarna kan ha andra tycken och smaker när det 

gäller litteratur. I detta fall gäller det barnen som kommer till sagostunden, de har 

kanske andra tycken och smaker än sagoläsaren, men det är inget som sagoläsaren 

nedvärderar. Däremot kan sagoläsaren ta tillfället i akt att under sagostunden framföra 

något som denne själv gillar. Ibland får sagoläsaren dessutom tillfälle att förmedla 

litteratur som annars kanske inte hade hittat till besökarna.  
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Hedemarks och Borrmans (2013) informanter använder sig av olika kriterier när det 

kommer till vad som ska läsas till sagostunden. Det är något som mina respondenter 

också använder sig av. Castor, Koko och Findus väljer i sin litteraturförmedling gärna 

ut böcker som kanske de flesta besökarna inte hittar till i vanliga fall, medan Plupp 

väljer ut en saga som kan berättas muntligt och som kanske kan locka till läsning på 

annat sätt.  

Sagostunden är för mina respondenter en möjlighet att visa upp annan sorts litteratur 

och inte bara det som säljer sig själv, vilket Findus till exempel framhåller som ett 

argument till varför att det är hen som väljer ut det som ska läsas. Koko låter barnen på 

sagostunden vara med och välja vad som ska läsas. Först plockar dock hen fram ett 

urval av böcker som de sedan får välja bland. Castor använder sig i sagostunden gärna 

av litteratur som har stora och tilltalande bilder. 

I dessa moment kan sagoläsaren naturligtvis förmedla den litteratur som de själva gillar 

och allra helst vill framföra, samtidigt så får de också möjlighet att lyfta fram den 

litteratur som inte alltid får chans att synas, ”den lilla pärlan”. I slutänden finns en tanke 

hos samtliga respondenter, att sagostundsarbetet ska utmynna i ett litteratur- och 

biblioteksfrämjande.  

 

7.3 Sagoläsarens roller 

Svensson (2005) pekar på att sagoläsarens syn på sagan och sagostunden har inflytande 

på hur en sagoläsare lägger upp och utför en sagostund. Med andra ord är det av 

betydelse att se hur sagoläsarens relation till sagostunden ser ut, eftersom det påverkar 

vilken eller vilka litteraturförmedlande roller en sagoläsare intar. Karner Smidt (1994) 

påstår att genom att litteraturförmedlarna bland annat synliggör sin egen kompetens är 

det lättare att motivera besökarna att komma till biblioteket och hitta litteraturen. Hon 

anser vidare att en riktigt god litteraturförmedlare är lite av alla de roller, som hon 

beskriver att en litteraturförmedlare kan inta.  

Jag kan se att alla mina respondenter innehar flera av Karner Smidts 

litteraturförmedlarroller när det kommer till sagoläsarnas roller som litteratur- och 

biblioteksfrämjare. Koko, Findus, Plupp och Castor arbetar aktivt med att synliggöra 

sina egna kompetenser, biblioteket och litteraturen genom sagostunden.  De gör 

samtliga reklam för biblioteket och böckerna i sitt arbete med sagostunder. Borg (2010) 

menar att bibliotekets sagostunder fungerar som en neutral plats dit barnen kommer och 

får vara med om litteraturen i ett sammanhang. Sagoläsarna i min studie vill genom sina 

sagostunder att besökarna ska hitta till biblioteket och lära sig att uppskatta både 

biblioteket och litteraturen. 

 

7.3.1 Pedagogen 

Koko, Plupp och Castor kan jag se som tydliga pedagoger i sina sagoläsarroller. Genom 

sagostunden och dess förberedelser försöker de skapa positiva förväntningar till 

litteraturen och till biblioteket. Alla tre är för mig tydliga vilka de vill nå vid 

förmedlingstillfällena.  
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Koko har till exempel förhoppningen att som sagoläsare vara ett stöd i besökarnas 

läsandeprocess. Findus har också en pedagogisk förmedlarroll när det gäller 

sagostunden, men den framträder inte lika tydligt vilket kan bero på att hen känner mer 

begränsning i arbetet med sina sagostunder, dels på grund av de hinder som finns 

runtomkring och dels på grund av att de planerade sagostunderna inte alltid blir av. 

Viljan finns, men det känns inte alltid genomförbart.  

Castor väljer det som ska läsas bland annat utifrån estetiken. Både Plupp och Findus 

försöker förbereda sagostunderna utifrån ett åldersinriktat perspektiv, framförallt när det 

gäller den tänkta litteraturen. Flera av Hedemark och Borrmans (2013) informanter 

gjorde urvalet på ett liknande sätt. Att anpassa litteraturen till den målgrupp som väntas 

tycker jag kan ses som ett pedagogiskt steg i deras arbete. 

En annan pedagogisk del i sagoläsarnas roller är den ”diskussion” som till exempel 

Koko och Castor har i samband med sagostunden, för att se om besökarna har hängt 

med i berättelserna. Hos Castor blir det mer samtal till bilder i böckerna som de har läst, 

medan man hos Koko ibland även färglägger och ritar efter sagornas slut.  

 

7.3.2 Socialantropologen 

Socialantropologen i sagostundens litteraturförmedlande och biblioteksfrämjande roll 

finner jag att alla fyra, Plupp, Castor, Koko och Findus innehar. Eftersom de alla med 

sagostunden väljer ut litteratur som ska förmedlas och berättas, försöker de locka till sig 

framtida besökare. Plupp vill till exempel genom sin sagostund föra vidare berättandet 

som tradition och kulturarv, både på ett lokalt och globalt plan. Plupp använder sig även 

av musik under sagostunderna, vilket också kan ses som kulturell mångfald. Hen 

använder sig av flera kulturella spår för att försöka väcka intresset för biblioteket. Koko 

försöker bland annat vara lyhörd inför barnens förväntningar på sagostunden. De får 

dessutom vara med och bestämma vad som ska läsas under sagostunden, vilket kan 

innebära oanade kulturella möten i litteraturens värld.  

Enligt Borg (2010) ökar det kulturella kapitalet hos besökaren när de får vara med om 

kulturella intryck i ett gruppsammanhang. Genom mina respondenters 

socialantropologiska förmedlarroller anser jag även att de bidrar till att främja 

biblioteket som en kulturell mötesplats, bland annat genom att anordna just sagostunder.  

 

7.3.3 Litteraturkännaren 

Plupp, Castor, Koko och Findus förmedlar genom intervjuerna att de också är goda 

litteraturkännare i sagostundsarbetet. Tillvägagångssättet med att välja ut det som ska 

förmedlas på sagostunden kan se lite olika ut.  
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Castor vill helst ha bilderböcker med tilltalande och glada illustrationer, medan Koko 

föredrar en bilderbok som innehåller värme och humor. Plupp väljer en berättelse 

utifrån hur den tilltalar hen själv och någonting som hen verkligen vill förmedla vidare. 

Findus väljer en bilderbok med omsorg och utifrån flera olika kriterier för att 

tillmötesgå den målgrupp som besöker sagostunden. Hen tar gärna emot litteraturtips, 

genom kontakter ute på förskolorna, vilket jag tycker visar på en lyhördhet. Något som 

även Nilsson (2012) poängterar. Castor försöker också sig på att locka med lite annan 

litteratur, till exempel facklitteratur, i samband med sagostunden.  

Var och en för sig och tillsammans visar de på god litteraturkännedom. Samtidigt finns 

en kritisk sida, som kommer fram när det gäller urvalet av litteratur inför sagostunden. 

Vad är lämpligt som högläsning, vilken är målgruppen som kommer och vad är det som 

tilltalar sagoläsaren själv är några av de frågor som ställs innan man väljer ut det som 

ska framföras under sagostunden. 

  

7.3.4 Marknadsföraren 

Marknadsföraren försöker samtliga mina respondenter också inta. Svårast kanhända 

Findus har eftersom hen aldrig i förväg vet vilka som kommer och om det är några som 

kommer. Ambitionen att plocka fram den litteratur som inte alltid säljer sig själv har 

hen. Dessutom behöver hen tid och resurser för att kunna marknadsföra själva 

aktiviteten på ett bättre sätt.  De övriga har en ganska väl inarbetad besökskrets och vet 

på förhand ganska väl vilka som kommer och att det kommer besökare till sagostunden. 

Det gör det lättare att anpassa förberedelserna inför sagostunden, så att litteraturen 

anpassas till rätt målgrupp och man kan utföra ett mer tillfredsställande 

sagostundsarbete.  

Här får Plupp, Koko och Castor chansen att lyfta fram de litterära små pärlorna och 

genom sagostunden lyfta fram biblioteket som plats. Självklart finns det säkert alltid 

mer att lära sig av de professionella marknadsförarna, för både biblioteken och 

litteraturförmedlarna, precis som Karner Smidt (1994) anser.  

 

7.3.5 Den vanliga människan 

Plupp, Castor, Koko och Findus är samtliga mycket engagerade i sitt arbete med 

sagostunden. De är helt vanliga människor som förmedlar böcker och bibliotek med stor 

entusiasm och äkthet.  

Både Koko och Findus vill att besökarna ska uppleva sagostunden som rogivande och 

genom det uppskatta biblioteket som plats, vilket också flera av informanterna i 

Hedemarks och Borrmans (2013) studie också påpekar är betydelsefullt med 

sagostunden.  

Castor och Plupp kan man säga verkligen går in i rollen som sagoläsare med själ och 

hjärta. Båda två ser sig själva inta lite av en skådespelares yrkesroll när de förbereder 

för sagostunden. De går in med liv och lust i sitt främjande arbete och i det 

sammanhanget anser jag att de är helt vanliga människor.  
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Den tid som Plupp, Castor och Koko lägger ner på sagostunderna och dess 

förberedelser är mycket mer än den tid som de har till förfogande. Findus vill lägga ner 

mer tid på sagostundsarbetet, men resonerar lite mer praktiskt utifrån sin arbetssituation. 

Dessa tidsfaktorer tycker jag också ska läggas in som mänskliga aspekter hos den 

vanliga människan.  

 

7.3.6 Chambers vuxenstöd 

Enligt Chambers modell är vuxenstödet en betydelsefull och central del för den unge 

läsaren för att underlätta läsningen och dess process (2011, s. 24). Eftersom sagoläsaren 

också utgör en central del i min studie och jag anser att man kan se sagoläsarna som ett 

vuxenstöd, finns det relevans att kort nämna kategorin vuxenstöd, som ingår i Chambers 

modell. Ett vuxenstöd i ett sagostundssammanhang på biblioteket behöver enligt mig, 

dock inte bara vara en erfaren vuxen som underlättar läsningsprocessen, utan det är även 

en erfaren vuxen som underlättar möjligheten att uppskatta och besöka biblioteket och 

upptäcka dess litteratur.  

Plupp, Findus, Castor och Koko är samtliga ett vuxenstöd när det gäller sagostunderna 

på biblioteket i egenskap av sagoläsare. De kan därmed ses som de erfarna hjälparna, 

som Chambers menar att vuxenstödet är (2011, s. 24).  Plupp, Findus, Castor och Koko 

är de erfarna hjälparna in i och i litteratur- och bibliotekssfären. I sagostunderna, liksom 

i denna studie, utgör de centrala roller. Plupp, Findus, Castor och Koko hjälper, med sitt 

engagemang och sin entusiasm för sagostunder, in de små barnen till biblioteket och till 

böckernas värld, oavsett bakgrund. De sitter som spindlar i näten och försöker fånga in 

och guida de nya besökarna till biblioteket. Som sagoläsare är de ett vuxenstöd och 

använder sagostunden som ett medel för att nå besökarna. 

 

7. 4 Sagoläsarens hinder 

Lööf och Karlsson(1984) hävdar att sagostunden kan ses som en del av bibliotekets 

marknadsföring. Enligt en av respondenterna i deras studie är det betydelsefullt att man 

har tid till att göra ett bra förberedelsearbete för att kunna ge barnen god kvalitet. Att ge 

barnen god kvalitet genom sagostunden tolkar jag som att sagoläsarna har tillräckligt 

med tid och resurser att förbereda och planera sina sagostunder, vilket i sin tur ger 

barnen en positiv helhetsupplevelse av biblioteket, sagostunden och litteraturen. Borg 

(2010) är också inne på att om en sagostund upplevs positiv ökar det möjligheten till att 

besökarna ser biblioteket som en positiv upplevelse och gärna kommer tillbaka.         

Enligt Rydsjö och Elf (2007) är dock tillräckligt med tid något som ofta saknas för 

bibliotekspersonalen i samband med arbete med små barn, vilket ofta sagostunder på 

biblioteket innebär. Att det finns en tidsbrist framkommer också bland mina 

respondenter.  
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Findus uttrycker både tidsbrist och personalbrist flera gånger under intervjuns gång. 

Hen hinner mer eller mindre aldrig göra några större förberedelser före sagostunden, 

mer än att läsa på sagorna före. Tidsbristen gör också att Findus inte alltid hinner hålla i 

sagostunderna eller lägga mer kraft och energi på att marknadsföra sagostunderna. Mer 

resurser skulle kunna avlasta några av de övriga arbetsuppgifterna eller hjälpa till med 

sagostunderna.  

Varken Koko, Castor eller Plupp nämner brist på tid eller på personal och att det utgör 

några hinder i sagostundsarbetet i själva intervjuerna, men under samtalets gång visar 

det sig ändå att det finns en otillräcklighet när det gäller tid. Castor och Plupp berättar 

att de båda gör mycket av sina förberedelsearbeten hemifrån och lägger ner mycket av 

sin fritid för att sagostunderna ska kunna bli så bra som möjligt. Koko uttalar inte heller 

öppet den tidsbrist som finns i sagostundsarbetet, men när hen svarar på frågan om tid 

för reflektion finns finner jag att Kokos arbete med sagostunderna ändå är tidspressat. 

Alla dessa svar tyder på att tiden för sagostundsförberedelser helt enkelt inte räcker till 

för den tid som är avsatt för detta.  

Samtidigt kan man vända på det. Plupp, Castor, Koko och Findus är ju alla hängivna 

sina sagostunder och vill ge de små besökarna så mycket som de bara kan, men med den 

arbetstid som de har till godo för sagostunderna i förhållande till det engagemang som 

behövs läggas ner för att känna tillfredsställelse i arbetet, så är Findus kanhända den 

som är mest realistisk. Hen inser tidsbristens dilemma och att det inte går att lägga ner 

så mycket på det arbetet, trots att det självklart vore önskvärt med mer tid. Samtliga får 

dock göra en slags avvägning för att lösa de övriga arbetsuppgifterna som ska göras på 

arbetsplatsen. Findus väljer att inte lägga ner mer tid än som är möjligt, trots att hen vill. 

Plupp, Koko och Castor väljer att lägga ner mer tid på sagostundsarbete under sin fritid 

för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. 

Plupp berättar att ibland finns det barn som inte kan sitta tysta eller stilla under 

sagostunderna. För Plupp, som läser och för de barn som lyssnar, kan barn som inte 

sitter tysta eller stilla utgöra ett hinder under själva sagostunden. Plupp brukar snällt be 

de barn som stör att vara tysta, och om inte det fungerar får de lämna sagostunden. Även 

om det i Plupps fall inte alls är i likhet med att vuxna samtalar i mobiltelefoner under 

sagostunden, som Borrman, Hedemark och Ögland (2014) observerade i deras studie, så 

blir det ändå ett slags hinder i sagoläsningen i och med att man måste avbryta för att be 

någon vara tyst eller lämna sagostunden. Respondenterna i Hedemark och Borrmans 

(2013) studie upplever att de vuxnas närvaro kan vara mer besvärande och nämner 

ingenting om barn som inte sitter tysta. 

Koko upplever istället svårigheter med att hinna med att både läsa de sagor som hen 

planerat att göra och samtidigt ha ett samspel med barnen under sagostunden. Hen vill 

gärna att de ska hinna med både att prata under sagostunden och hinna läsa klart de 

sagor som hen planerat in. Detta får ibland till följd att Koko inte alltid känner att hen 

hinner med allt eftersom det inte känns bra att behöva avbryta det samtal hen inbjudit 

till. Borrman, Hedemark och Ögland (2014) bedömer utifrån deras observationer att 

sagostundsarbetarna inte bör ha alltför hög ambitionsnivå när det gäller sagostunderna. 



33 
 

Det kan vara bättre att bestämma sig för vad som är viktigast med den aktuella 

sagostunden, att man prioriterar samspelet och att det inte gör något om sagorna inte 

läses klart eller tvärtom. Koko är förmodligen inte ensam om att uppleva det på detta 

vis, eftersom det har observerats på andra sagostunder. För att känna att man som 

sagoläsare gör ett bra arbete och med tanke på den tidsbrist man som sagoläsare 

eventuellt kan känna, kanske det kan vara en god anledning att tänka på detta. 

Om de ekonomiska neddragningar, som har drabbat Franzén Antelids bibliotek i 

Skepplanda, också har drabbat mina respondenters sagostundsarbeten på samma sätt är 

svårt att uttala sig om i denna studie, eftersom det inte är något som jag har frågat efter 

och inget som har framkommit under intervjuerna. Däremot pekar mycket på att de 

ekonomiska neddragningar som görs inom folkbiblioteken ofta skulle kunna drabba 

barnens verksamhet, vilket tyvärr skulle kunna leda till minskade tillfällen för 

sagostunder. Blir anslagen mindre och personalstyrkan krymper, måste 

biblioteksledningen kanske överväga vilken verksamhet som ska prioriteras och lägga 

resurserna på annat.  

Det skulle dock vara synd om sagostunderna drabbas, eftersom flera studier, bland 

annat Borg (2010) och Lööf och Karlsson (1984), tyder på att ett bra genomfört arbete 

med sagostunder har goda möjligheter att locka till sig besökare till biblioteket, och i 

slutändan inte bara till sagostunden.  Kanske folkbiblioteken, och kommunpolitiker till 

syvende och sist, måste tänka om. Det är en god idé att ta sagostunden på allvar och ge 

den verksamheten den tid och de resurser som behövs. 

 

7.5 Avslutande diskussion 

Syftet med studien har varit att ta reda på hur sagoläsarna använder sig av sagostunden 

för att stimulera de yngre barnens intresse för biblioteket och litteraturen. För att ta reda 

på det, har det varit av betydelse att även ta reda på sagoläsarnas egna innebörder av 

sagostunden samt de hinder som sagoläsarna upplever finns.  

Sagostunden, som aktivitet på svenska folkbibliotek, har sina rötter sedan 1900-talets 

början och naturligtvis finns det en mängd positiva argument med att arrangera 

sagostunder på folkbibliotek. Jag har dock fokuserat på hur sagoläsaren genom 

sagostunden främjar biblioteket och litteraturen som finns där.  

Flera av de forskningsstudier som förekommer i denna uppsats visar att väl genomförda 

sagostunder är gynnsamma för biblioteken. En studie i denna uppsats visar att 

sagoläsarnas egna uppfattningar om sagostunder och sagor påverkar hur var och en 

väljer att lägga upp sina sagostunder inför besökarna, något som också framkommer i 

undersökningen i min studie. Betydelsen av sagor och sagostunder kan för var och en av 

respondenterna skilja sig något åt, vilket i sin tur gör att sagostunderna och valet av 

sagor ser annorlunda ut på respektive bibliotek. Gemensamt för samtliga respondenter 

är att sagor och sagostunder är en viktig del i biblioteksarbetet.   
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I min undersökning framkommer det att sagostunden kan ses som både en 

litteraturfrämjande och biblioteksfrämjande verksamhet för folkbiblioteken. Sagoläsarna 

försöker använda sig av sagostunden som en inkörsport till bibliotekets värld med allt 

vad som finns där.  Entusiasmen i deras arbete föder engagemang och trovärdighet och 

det i sin tur skapar positiva bilder av det som sagoläsarna vill delge.  

Sagoläsarna i min studie är väldigt engagerade och kompetenta litteraturförmedlare och 

biblioteksfrämjare, som verkligen vill förmedla positiva bilder och erfarenheter av 

biblioteket som plats och litteraturen som finns där. De intar samtliga flera av de 

litteraturförmedlarroller som Karner Smidt (1994) menar att en litteraturförmedlare kan 

inta. 

Tyvärr visar det sig att tidsutrymmet i deras sagostundsarbete inte går hand i hand med 

de resurser som de har till förfogande för att utföra ett väl genomförbart 

sagostundsarbete. Varken för egen del eller för den del som tidigare studier visat sig 

vara fördelaktiga för biblioteken. Samtliga respondenter i denna studie upplever att de 

inte hinner med sitt sagostundsarbete under sin arbetstid. Antingen blir sagostunden 

lidande eller så blir sagoläsarnas fritid lidande, eftersom sagostundsarbetet inte hinns 

med på ett tillfredsställande sätt inom ramen för den personal och tid som redan finns. 

För att folkbibliotekens sagoläsare ska kunna utföra en så kvalitativ sagostund som 

möjligt, för både sin egen del och för det biblioteks - och litteraturfrämjande arbetets 

del, behöver sagostunden och sagoläsarnas roll tas på större allvar.  
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Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Bibliotekets storlek, besökare/sagostund, För vem/vilka? 

År som sagoläsare 

Yrkestitel 

 

Sagostundsarbetet 

Berätta för mig hur en sagostund kan se ut 

Hur ser du på din roll som sagoläsare? 

Egna förväntningar kring sagostunden 

Hur går det till när du förbereder sagostunden? Tid? Engagemang? Val av bok? Några 

speciella tankar när vid planering?  

Hur betydelsefulla är förberedelserna? På vilket sätt? 

Hur kan dina tankar gå medan du genomför sagostunden? Finns det några tankar om de som 

lyssnar på sagostunden?  

Hur tror du att du påverkar de barn som kommer till sagostunden? (berätta, ge exempel) 

 

Sagostundsarbetet, efter 

Tankar efter sagostunden, förbättra, förändra, Hur gick det med sagostunden? 

Reflektioner. När? Var? Hur? Tillräckligt med tid? Hur menar du då/Kan du utveckla ditt svar 

Vad betyder sagostunden för dig?  

 


