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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagoger planerar sagostunder och hur de 

arbetar med sagor i förskolans verksamhet. Även pedagogernas förhållningssätt till sagor och 

språk undersöks, samt vilka konsekvenser det får för barnets språkliga utveckling. 

Forskningsbakgrunden belyser hur samtal genom sagan på olika sätt främjar barns språkliga 

utveckling. Pedagogens roll av att bemöta och förhålla sig till sagan och språket är av stor 

betydelse. Även vad läroplanen för förskolan tar upp om att arbeta med barnens 

språkutveckling. Metoder som använts i vårt genomförande av undersökningen består av två 

kvalitativa pedagogintervjuer och observationer, utförda i två olika förskolor. I resultat delen 

presenteras resultat av det analyserade materialet som vi fått från våra observationer och 

intervjuer. Resultatet i vår undersökning visar att pedagogerna har ett medvetet 

förhållningssätt i att arbeta med sagor och språk. De integrerar sagor vid fler tillfällen under 

dagen och inte bara vid planerad sagostund. Böcker är något som pedagogerna bearbetar på 

olika sätt med barnen som t ex genom återberättande, måla och dramatisera. Diskussions del 

belyser pedagogernas respektive våra och teoretikernas uppfattningar om vad användandet av 

sagor stimulerar barns språkutveckling. 

 
Ämnesord: Förskolor, pedagog, sagor, språkutveckling, läsning, berättande      
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1 Inledningskapitel 

 Under vår utbildning till lärare för barn i åldrarna ett till sex år har vårt intresse för 

språkutveckling väckts både i den teoretiska delen och i den verksamhetsförlagda. Det vi har 

sett i den verksamhetsförlagda delen då vi varit ute på förskolor är att sagan är något som 

används flitigt. Men det vi blev intresserade av var om pedagogen ser det som ett lär tillfälle 

och om det finns en medvetenhet från pedagogen hur förskolorna arbetar med sagan? Därför 

anser vi att det är av vikt att undersöka pedagogens medvetna förhållningssätt kan påverka 

barnens språkutveckling i förskolan. Pedagogens förhållningssätt kan avgöra vilka 

förkunskaper barnen får med sig till skolan, vilket kan underlätta barnets skolundervisning 

från början. Vi anser att förskolan har ett stort ansvar i att lägga grunden för barns språkliga 

utveckling och att det därför är värdefullt att forska i ämnet. 

1.1 Bakgrund 

I förskolan använder pedagoger sig mycket av sagoläsning i alla dess former. Detta är något 

som vi under vår verksamhetsförlagda utbildning har upplevt i förskolan. Vi anser att man 

kan arbeta med sagor på så många olika vis och med olika teman och uttryckssätt kan barnet 

verkligen få arbeta med alla sina sinnen. Därför skulle vi vilja undersöka om pedagogerna ser 

det som ett lärtillfälle och om de har ett medvetet förhållningssätt till vad barnet utvecklar 

språkligt genom sagor. Förskolans uppdrag är bland annat att stimulera barns språkliga 

utveckling. 

 

Vi anser att språket är det väsentliga kommunikationsmedel vi människor använder oss av.  

Litteraturen som vi studerat visar på att om barnen tidigt får bekanta sig med sagor, rim och 

ramsor desto tidigare kommer barnets språkliga utveckling främjas. Även Läroplanen för 

förskolan (1998) menar att Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling.  
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen (s.10). 
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1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att studera hur pedagoger i förskolan använder sig av sagor på 

olika sätt för att stimulera barnets språkutveckling. Vi vill även undersöka om pedagogerna 

har ett medvetet förhållningssätt till att arbeta med sagor och språk. 

 

1.3 Problemprecisering och frågeställningar 

Vi vill studera hur pedagoger planerar sagostunder och hur de arbetar med sagor i förskolans 

verksamhet. Även pedagogernas förhållningssätt till sagor och språk undersöks. 

 

• Hur arbetar pedagogerna med sagor för att stimulera barnets språkutveckling? 

• Har pedagogerna ett medvetet förhållningssätt till att arbeta med sagor och språk? 
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2 Litteraturkapitel 
 
I detta avsnitt kommer vi att belysa vad olika forskare kommit fram till när man talar om 

språkutveckling, sagor och berättande. Samt även hur det påverkar barnets språkliga 

utveckling. Vi kommer även att titta närmare på vad tidigare litteratur tar upp om hur samtal 

genom sagan på olika sätt främjar barns språkliga utveckling. Pedagogens roll av att bemöta 

och förhålla sig till sagan och språket är av stor betydelse. Även vad läroplanen för förskolan 

tar upp om att arbeta med barnens språkutveckling.  

 

 

2.1 Förskolans mål med språket 

Läroplanen för förskolan (1998) har som strävansmål att utveckla varje barns språkliga 

förmåga.  
Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 

intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 

funktioner. Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att 

kommunicera med andra och att uttrycka tankar. Tillägnar sig och nyanserar 

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

(s.13). 

 

2.2 Sagans bakgrund 

 

Vygotskij (1995) anser att alla individer har ett inre språk och är verbala i sitt tänkande, men 

för att utveckla detta så krävs det att barnet ges tillfälle till kommunikation. Vidare menar 

Vygotskij att ju mer erfarenheter vi får desto mer vidgas vår fantasi vilket gör att människan 

blir en kreativ och skapande individ. Utifrån en pedagogisk synvinkel blir det viktigt att 

barnen får lyssna, höra, se och leka mycket i förskoleåldern, där pedagogerna har ett viktigt 

uppdrag att stimulera barnens fantasi på många olika sätt för att de ska bli kreativa och 

skapande individer.  

 

Svensson (1998) hänvisar till Vygotskij som menar att språket är det centrala i människans 

liv. Stimulans från omgivningen är oerhört viktigt för att människan ska utveckla sitt språk 

optimalt. Vidare menar Vygotskij att barnet är socialt kommunikativt till sin natur. Genom att 
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kommunicera får barnet fysiska, psykiska och sociala behov tillgodosedda. Barnets utveckling 

inom språket förutsätter att det finns vuxna i barnets omgivning som behärskar språket och är 

intresserade av att överföra det till barnet. Till det lilla barnet handlar det om att ge orden 

innebörd. 

 

Lundberg som är professor forskar i ett projekt som kallas Bornholmsmodellen. I detta projekt 

läggs inte fokus på att barnen ska lära sig bokstäverna från start utan barnet ska lära sig känna 

igen olika språkljud. Målet är att barnet lättare ska lära sig att läsa. Detta kan man uppnå 

genom att använda sig av språklekar regelbundet. Genom att leka med ljud, rim och ramsor 

och olika språkövningar kan barnet uppleva och upptäcka språket 

tillsammans(http:/www.bornholmsmodellen.nu/). 

 

Söderbergh (1988) som är professor i barnspråk hävdar att barnet är kommunikativa redan 

från födseln och att den vuxne har ett stort ansvar i att bemöta detta. När barnet föds börjar det 

sin utveckling mot att bli talande kommunicerande individer.  I sin forskning menar hon att 

barnet efter bara några timmar reagerar på talet och rör sig efter talets rytm. Det är av vikt att 

de vuxna i barnets omgivning talar mycket med barnet. I hemmet menar Söderbergh att barnet 

ofta gör sig förstådd utan att använda så mycket ord. Föräldrarna har lärt sig att tolka sitt barn 

därför menar Söderbergh att förskolan har ett stort ansvar i barnets språkliga utveckling. På 

förskolan måste barnet anstränga sig för att bli förstådd och får på så sätt fart på 

språkutvecklingen. 

 

Liberg som är professor i utbildningsvetenskap menar att barnet i samspel med andra 

utvecklar sitt språk och det är där språket blir till. Språket är ett fundament på vilket vårt 

samhälle vilar. Samvaro med andra människor kräver kommunikation och ett fungerande 

språk. Liberg menar att förskolan har ett stort ansvar för att språkutveckla barnen och att 

sedan skolan ska ta tillvara på erfarenheterna och kunskaperna barnen har med sig från 

förskolan. Annars är det slöseri med många erfarenheter som barnen redan samlat på sig 

under sin tid på förskolan. Liberg menar också att vi som pedagoger måste möta barnen på 

deras språkliga nivå och efter deras sätt att lära. I förskolan är det viktigt att lära på olika sätt 

och med hjälp av olika tekniker. Lärandet ska ske i ett sammanhang och i kommunikation 

med andra. Det är i samspel med andra vi utvecklas och språket blir till. Läsa och diskutera 

gör att barnet utvecklar sitt språk och sina tankar (Förskolan nr 6 2008). 
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Granberg (1996) som är förskollärare och studerat pedagogik, sociologi och kulturgeografi, 

anser att saga som term innefattar alla berättelser för barn. Sagor har alltid sedan lång tid 

tillbaka berättats av människor. Det var framförallt resande människor som t ex slavar, 

munkar och sjöfarare som muntligt berättade sagor och myter. Detta var en tradition som 

fanns långt innan skriftspråkets framväxt och gick från generation till generation. 

Berättelserna var i underhållande syfte och sågs även som en kunskapskälla för folket under 

medeltiden. Vidare menar författaren att fabler var en slags berättarform som först var till för 

vuxna och där den berättelsen beskrev händelser utifrån en moralisk synvinkel. Syftet med 

fabler var bland annat i uppfostrande bemärkelse, men idag berättas fabler mer för barn. 

 

När det gäller barnlitteraturens historia så menar Granberg (1996) att de flesta barnböckerna 

var skrivna i religiösa texter och inte särskilt anpassade för barn utan mer för vuxna. Men 

senare under 1700- talet ändrades synen på barn när det gäller fostran. Texterna ändrades 

något och böckerna blev läroböcker för barn och innehöll bland annat ramsor och 

moraliserande berättelser. Anledningen till detta menar författaren vara att barnen skulle 

anpassa sig till vuxenvärlden samt hur de skulle uppföra sig.  

 

 Rhedin (2005) är bilderboksforskare, kritiker och föreläsare med bilderboken i ett 

tvärvetenskapligt perspektiv som specialitet. Författaren menar att bilderboken har förändrats 

med tiden. Detta beror mycket på att synen på barnet har förändrats. Idag ser man det 

kompetenta barnet med sina många förmågor. Boken har följt samhällsutvecklingen i stort. 

Från att vara fostrande och upplysande är det idag ofta författarens uppgift att sätta igång 

barnets fantasi. Boken är en dörröppnare till kulturen och det samhällsfrågor som råder. Den 

nya bilderboken är inte bara för barn utan många författare har insett att det är de vuxna som 

förmedlar sagan till barnet och skriver därför ofta utifrån att den ska tilltala båda. Även 

Hallberg (1998) menar att barnboksförfattare måste ha en stor bredd i sitt skrivande för att 

både tilltala den vuxna och barnet. Författaren menar också att författare idag har insett detta, 

för att boken ska överleva och skriver därför till både den vuxne och barnet.  

 

Enligt Hallberg (1998) som är forskare, fil. lic. och lärare i barnlitteratur, menar att skillnaden 

mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur är att den barnlitterära texten ställs barnet i centrum. 

”Det är som om den barnlitterära texten utformas i interaktion författare, barndom syn och 

stoff, medan den vuxenlitterära texten enbart ses som en relation mellan författaren och 
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stoffet” (s 13). 
 

Granberg (1996) anser att 
 Är textens ord svårbegripliga för barnet kan bilderna ge förklaringar och ökad förståelse. Bilderna 

kan beskriva bokens verklighet för barnet, med dem kan också berätta sådant som texten inte säger. 

Dessutom kan bilderna fungera som inspirationskälla för eget fantasifullt vidareutvecklande av texten 

(s.17). 

  

2.3 Språkutveckling 

Granberg (1996) anser att språkutvecklingen börjar långt innan barnet kan uttrycka sitt första 

ord. I förskoleåldern ett till sex år händer det mycket med barnets språkliga utveckling som 

blir den viktigaste perioden för att stimulera barnets språk. Genom att samtala, berätta, och 

lyssna på andra där barnet ges tillfälle att uttrycka sitt ord, bidrar till att det talade språket 

vidgas. 

 

 Granberg (1996) menar att 
Målet med småbarns sagostund är att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas till harmoniska 

och fantasifulla barn med gott självförtroende, välutvecklat språk och god begreppsuppfattning. 

Utifrån det väckta intresset för litteratur som kulturbärare, kunskapskälla och underhållning får 

barnen en god grund för läs- och skrivträning (s.47 se Bilaga6). 

 

Vygotskij (1995) som var en pedagogisk teoretiker, anser att alla individer formas av egna 

erfarenheter som sedan därigenom styr tänkandet som blir vårt handlande. Författaren anser 

även att vår kultur kan ses som en social process, som innebär att inlärning ges i sociala 

samspel. Både vuxna som barn skaffar sig kunskaper i en god dialog som öppnar upp för 

olika tankar. 

 

Svensson (2005) är fil.dr i pedagogik och verksam vid högskolan för lärarutbildning och 

kommunikation i Jönköping. Författaren menar att när man talar om språklig medvetenhet är 

det barnets förmåga att fundera över språket självständigt som är syftet. Barnet vet då hur 

språket är uppbyggt och kan skilja det från dess betydelse. Barnet är då medvetet om hur ordet 

sägs och skrivs. För att hantera detta krävs en viss kognitiv förmåga.  Vuxna är ofta 

uppmärksamma på om ord uttalas rätt och hur mycket barnet kommunicerar, men det har 

inget med språklig medvetenhet att göra. Här har pedagogerna i förskolan en viktig uppgift att 
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observera detta. Genom böcker, rim, ramsor och språklekar tränar barnet detta med språklig 

medvetenhet. Då kan pedagogerna i förskolan skapa en positiv språklig spiral som påverkar 

hela barnets utveckling och självkänsla. När barnet kommer till skolan är det viktigt att ha 

med sig språklig medvetenhet för att kunna gå vidare med läs och skrivinlärningen. Det är 

förskolans skyldighet att vara uppmärksam på detta. Genom att få leka med språket utan tvång 

på prestation lär barnet sig detta. Det är inte bara viktigt att kunna tala och uttrycka sig, utan 

det är av betydelse att även bli språkligt medveten. Detta kan pedagogerna stimulera genom 

att arbeta med sagor på olika vis.   

 

Chambers (1994) som är barn och ungdomsförfattare, föreläsare samt lärare, poängterar att 

när barnet väl kan kommunicera öppnar sig helt nya möjligheter. Genom att arbeta med sagor 

och vara en aktiv lyssnare som vuxen kan barnet uttrycka sina känslor och upplevelser från 

boken. Barnet får på så sätt även ta del av andras tankar och upplevelser och lära sig att alla 

tänker olika. Sagan sätter igång fantasin, vilket är bra för barnets utveckling. Genom att barnet 

får uttrycka sina känslor ifrån boken blir det lättare att uttrycka sig om annat i livet. Det är 

viktigt att barn lär sig att sätta ord på det dem upplever, för att kunna utveckla sitt språk.  

 

 Enligt Ekström & Isaksson (1997) är barnets tidiga kontakt med språket av avgörande 

betydelse för framtiden. Som pedagog gäller det att ge barnen verktyg och material så att 

barnet kan väcka ett eget intresse för språket. 

 

Granberg (1996) anser att småbarn känner, ser och hör innan de har ett språk. Med detta 

menar författaren att dessa småbarn inte ännu har ett välutvecklat verbalt tankespråk och kan 

därför inte bara höra en berättelse. I och med detta så blir bilderna i böckerna viktiga för 

småbarnens sagor. Bilderna i boken blir dessa barns första litterära kontakt. Pekboken som är 

en bok för de allra minsta är bra för att bilderna är tydliga och enkla med nästan ingen text 

alls. En pekbok gör att det lilla barnet tydligt kan se vad som är på bilden och prata utifrån 

den med hjälp av en vuxen som sätter ord på det barnet pekar på.  

 

Enligt Svensson (2005) ska man i verksamheten få in många samtal av intresserade vuxna, 

detta leder till språkutveckling hos barnen. Den vuxne måste även utmana barnets tankar, 

lyssna och sätta sig in i det barnet säger. Vi i förskolan måste möta varje barn utifrån dess 

erfarenhet. 
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Björk & Liberg (1996) som är lärarutbildare och undervisar i didaktik och Liberg som är 

professor i svenska med didaktisk riktning, hävdar att det är av betydelse att alla barn får en 

bra start och många tillfällen att möta på språket i tidig ålder. Alla barn har inte samma 

erfarenheter med sig i språket och på det sätt olika förutsättningar när de kommer till andra 

miljöer. Förskolan har ett stort ansvar att möta dessa barn och låta dem uppleva böckernas 

värld. Eftersom alla barn har olika behov för att lära gäller det att som pedagog finna olika 

arbetssätt och uttrycksformer så att barnets olika förutsättningar bemöts. Det gäller att ha 

högläsning och att barnet på olika sätt får möta på det skriftliga språket. Det är viktigt att man 

som pedagog anknyter till barnets tankar och erfarenheter så att barnet kan förstå. Samtal, 

språkövningar, drama, rörelse, bild, form, skapande och musik är några förslag på hur man 

kan arbeta. Det är pedagogernas skyldighet i förskolan att arbeta på olika vis för att kunna 

bemöta alla barns olika sätt att lära och utifrån erfarenheter de redan har eller saknar bygga 

vidare på deras utveckling i språket. 

  

Lindhagen (1993) som är grundskollärare, specialpedagog och skolbibliotekarie samt arbetat 

med sagoprojekt under många år, menar i sin bok att sagan utvecklar olika egenskaper hos 

barnet. Författaren skriver om sagans psykologiska påverkan och jag stärkande funktion. 

Genom sagan lär sig barnet om kulturarvet, vad barnet har med sig i sin ryggsäck ger barnet 

olika värderingar och erfarenheter. Genom sagan får barnet möta på olika värderingar och 

erfarenheter vilket gör att barnet känner igen sig. Sagan sätter även igång barnets kreativa 

process genom lek, fantasi, skapande och problemlösning. På så sätt skaffar sig barnet en 

känsla av självständighet, egenvärde och moraliskt ansvar. Sagan når in i barnets 

undermedvetna, vilket hjälper barnet att bearbeta olika händelser från livet.  

2.4 Språk och miljö 

Enligt Söderbergh (1988) som är professor i barnspråk, anser att det är av stor betydelse att 

barnet tidigt får möta språket av intresserade och kunniga pedagoger för att främja 

språkutvecklingen. Varje dag behöver barnet föra en dialog med vuxna som utmanar dem 

vidare i sin språkutveckling. I leken med andra barn får man inte samma resultat som med 

vuxna. Små barn använder mycket kroppsspråk och uttryck som gör att utvecklingen framåt 

inte blir så optimal som om när det finns en vägledande vuxen. Barn i samma grupp lär sig 

ofta att förstå varandra och ger varandra därför inga språkliga utmaningar. Pedagogen behövs 

för att ge orden innebörd. Barn är nyfikna och tar ofta tillfället i akt att få ny kunskap. Det kan 

pedagogerna i förskolan utnyttja genom att få in språkstimulans i vardagen. Lyssnande 
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pedagoger som tar barnet på allvar och har kännedom om barnets språkliga miljö och 

situation i stort kan med rätt stimulans leda barnet rätt i deras språkutveckling. 

 

 Enligt Svensson (2005) är det av betydelse att barnet får intryck och erfarenheter från sin 

miljö som ger goda chanser till samtal. Pedagogerna i förskolan kan i kommunikationen med 

föräldrarna lära sig mer om barnet, på detta sätt öppnas det upp för samtal om upplevelser och 

erfarenheter från barnets hemmiljö. 

 

Ekelund (2007) som är journalist och engagerad i barnfrågor, anser att i och med att alla barn 

växer upp under olika förutsättningar så ser deras vardag annorlunda ut i hemmet än på 

förskolan. När barnet kommer till förskolan har de olika erfarenheter och upplevelser som de 

fått från sin omgivning. Vidare menar författaren för att pedagogerna i förskolan lättare ska 

kunna förstå hur barnets vardag kan se ut, så är det till stor fördel att samtala med dem. I 

samtal kring berättelser på olika sätt där barnet får uttrycka sig, så kan pedagogen se saker ur 

barnets perspektiv. I böcker finns alla sorters upplevelser som t ex sorg, glädje, längtan och 

gemenskap som speglar barnets vardag. Pedagogen kan även medvetet välja en bok som 

innehåller något som barngruppen eller individen just då har behov av att samtala om. 

Författaren hänvisar till Ärnström och Ekström som anser att i samtal blir det viktigt att 

pedagogen lyssnar på barnets berättelse genom ögonkontakt och gester samt frågor som håller 

igång samtalet. De menar att på detta sätt visar pedagogen att man lyssnar aktivt och försöker 

förstå vad barnet säger under ytan. Detta menar Ekström som Eklund (2007) hänvisar till att 

pedagogen sätter sig in i vad barnet säger, för att kanske få syn på bakomliggande tanke 

barnet har i det den försöker säga. 

 

Granberg (1996) hävdar att böckerna på förskolan bör finnas tillgängliga för alla barn oavsett 

ålder. Författaren menar att om böckerna ligger i barnens höjd så att de själva kan välja bok så 

finns det större möjlighet att deras intresse ökar för litteraturen. 

 

Säljö (2000) som är professor i pedagogisk psykologi, förespråkar i sin bok om lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Där är miljön av stor betydelse. Pedagogens ansvar är att barnen får 

optimal chans att lära t.ex. genom kommunikationen med andra. Även att omvärlden förtolkas 

med hjälp av andra dvs. mediering och barnet har då hjälp av intellektuella och fysiska 

redskap. Pedagogen är den som arrangerar olika tillfällen för kommunikation. Fokus på 



 15

barnets sociala omgivning och vad språket och den mänskliga kommunikationen gör för 

lärandet är också centralt ur ett socialkulturellt perspektiv. 

 

2.5 Pedagogens betydelse i vad barnet lär av sagan 

Vygotskij (1999) anser att barnets språkinlärning grundar sig mycket på att barnet imiterar 

vuxna. Inlärning är något som sker i samarbete och kommunikation mellan individerna och att 

vuxna är viktiga förebilder till barnets språkliga utveckling. Barnet tillägnar sig språket i 

samspel med den vuxna i sin omgivning, vilket blir betydelsefullt att den vuxna pedagogen är 

medveten om vad den säger och gör för att stimulera barnets språk. Säljö (2000) hänvisar till 

Vygotskij som menar att om barnet ska nå den optimala utvecklingszonen måste barnet lära i 

samspel med andra. Barnet måste ingå i ett sammanhang och i det sammanhanget har barnet 

större utvecklingspotential. Uppnå en högre utvecklingszon betyder att det som barnet inte 

kan lära själv kan de lyckas med genom samspel och kommunikation med andra i sin 

omgivning.  

 
Svensson (2005) menar att läsa för barnen när de är trötta och ska vila är skönt. Men på 

förskolan där man ofta har ett mål med sagostunden behöver barnen vara pigga och aktiva för 

att lära och utvecklas. Detta innebär att man får tänka efter var på dagen man lägger dessa 

stunder. Läsa för barnen är en form av språklig samvaro och då gäller det att barnet är mentalt 

aktivt. Barnen måste själva få tala och ha åsikter för att det ska bli en givande stund och där 

språkförmågan utvecklas. Även Granberg (1996) menar att sagostunder i förskolan oftast 

förknippas med att barnen ska lyssna på sagor för att dämpa och samla barngruppen. Vidare 

anser författaren att det är oerhört viktigt och betydelsefullt att pedagogerna har ett medvetet 

förhållningssätt till sagostundens betydelse för barnets hela utveckling. Sagostunden bör äga 

rum då barnen är pigga och alerta för att de ska kunna koncentrera sig. Det är av fördel att 

miljön inspirerar barnen och att inga störningsmoment inträffa för att inte avleda barnens 

intresse. Den som berättar sagan ska vara engagerad och leva sig in i berättelsen på ett 

inlevelsefullt sätt för att fånga barnens uppmärksamhet på bästa vis. 

 

Bjar och Liberg (2003) Bjar är talpedagog och universitetsadjunkt vid lärarutbildningen i 

Malmö och undervisar specialpedagogik med intresse av barns tal och skriftspråkutveckling. 

Författarna menar att det viktigaste inte är att barnen lär sig läsa, utan istället handlar det om 
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att de lär sig umgås med böckerna. Genom att den vuxne samtalar och visar vad som står i 

böckerna med barnen så ser de vad böckerna är till för. Vidare anser författarna att barnens 

intresse för språket kan vidgas genom att vuxna och barn tillsammans läser och skriver 

mycket. Det blir viktigt att barnet själv får prova på för att stimulera den språkliga 

medvetenheten i utvecklandet av läs- och skrivandet.  

 

   

Pramling med flera (1993) Pramling är förskollärare och docent i pedagogik, Asplund 

Carlsson är fil lic. och doktorand i litteraturvetenskap och Klerfelt som är fritidspedagog och 

doktorand i pedagogik, hävdar att pedagogen i förskolan måste ha kunskap om barnets 

tänkande och om innehållet i det man vill barnet ska förstå. I planeringen av ett lärtillfälle är 

det av vikt att utgå från det man vill att barnet ska förstå. Men det är även så att barnen måste 

få lära av varandra. Säljö (2000) hänvisar till Marton som menar att utifrån variationsteorin 

handlar det om att det är viktigt som pedagog vara medveten om att barnen uppfattar, lär och 

förstår sin omvärld på olika vis. Men även att kunskapen lever i samspel mellan barnen och 

blir sedan en del av det enskilda barnets tänkande. Pedagogens roll blir att hitta nya sätt att 

lära och använda olika lärandeobjekt samt skifta perspektiv för att barnet ska få ut optimalt av 

ett lär- tillfälle. 

 

Pramling med flera (1993) menar att i förskolan handlar det om att veta vad barnet ska lära 

och vad man har för fokus som pedagog t.ex. när man arbetar med sagor. Det innebär att 

pedagogen måste börja med att tänka efter vad sagan har för budskap och vad barnen i 

gruppen behöver. Det är även viktigt att få barnen att tänka och reflektera i ämnet. Pedagogen 

ska också se till att barnen får möjlighet att bearbeta sagan och lära av varandra t.ex. genom 

bild, drama och lek. Barnen ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor samt delge 

varandra det. Detta leder till ett lärande både genom det som pedagogen har fokus på och det 

barnen tolkar och lär av varandra. Detta anser även Åberg och Taguchi (2002) Åberg arbetar 

med att utveckla den pedagogiska praktiken i förskolan och Lenz Taguchi är lektor på 

lärarhögskolan, att som pedagog vara medveten om vad vi vill ge barnen under ett lärtillfälle. 

Men även om hur stor betydelse dialogen har för att skapa nyfikenhet hos barnen. 

 

Pramling med flera (1993) menar att sagan ofta ses som ett sätt att bearbeta tankar och 

känslor, detta innebär att den emotionella utvecklingen gynnas genom sagan. Men det är ju 
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även så att sagan utvecklar den kognitiva utvecklingen. Sagan sätter igång fantasin och 

skapandet av en massa tankar vilket leder till lärande och utveckling. 

 

Söderbergh (1988) menar att när pedagogen planerar sitt arbete med barnen måste det finnas 

en inlevelseförmåga om barnets situation och var barnet befinner sig i sin språkliga 

utveckling. Pedagogen måste skaffa sig kunskap om barnet, dess miljö och erfarenheter. På 

detta sätt skapar pedagogen en dialog i syfte att barnet ska ha möjlighet att utveckla sitt språk. 
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3 Metod 
I följande kapitel kommer vi att beskriva våra metoder som vi anser är lämpade för vår 

undersökning. Metoderna som vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer och observationer.  

 

3.1 Metodbeskrivning och metod val     

Vår undersökning bygger på två observationer och två intervjuer, för att få en djupare 

förståelse i hur pedagogerna arbetar med språket samt hur de tänker om det . Vårt syfte är att 

studera hur pedagogerna i förskolan arbetar för att stimulera barns språkutveckling med sagor. 

Vi vill även undersöka om pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt till att arbeta med 

sagor och språk, samt försöka redogöra vilka olika arbetssätt pedagogerna använder. Valet av 

att observera och intervjua pedagogerna som är verksamma i förskolan, ger oss möjligheten 

att studera pedagogernas förhållningssätt när de arbetar med språkutveckling. När vi gjorde 

vår undersökning ville vi få en djupare information om pedagogernas egna tankar och 

erfarenheter. Vår undersökning bygger på två observationer och två intervjuer. Detta för att 

forskarna ska få en djupare inblick i deras arbete. Denscombe (2000) som är professor i social 

forskning, menar att i en observation får forskarna lättare in den naturliga miljön och skaffar 

sig detaljerad information om vad som händer. I vår intervju där forskarna använder sig av 

öppna frågor menar Denscombe (2000) att den intervjuade kan utveckla sina synpunkter och 

tala utförligt om ämnet, vilket gör att forskarna kan få in mer information till sin 

undersökning. 

 

3.2 Urval 

 Vi tog kontakt med olika förskolor som vi lärt känna under vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Förskolorna ligger i olika kommuner i södra Sverige. Det var två förskolor som 

hade tid och intresse för att ställa upp i vår undersökning. De pedagoger som valdes ut att 

medverka har lång erfarenhet och utbildning inom yrket i förskolan, detta ansåg vi ha 

betydelse för att få relevanta uppgifter till vår undersökning. Två förskolor passa oss bra 

eftersom vi hade begränsad tid på oss, men även att vi ville få en djupare förståelse i ämnet 

vilket inte hade gått om vi använt fler förskolor.  

Vi tog kontakt med förskolorna via telefon där vi berättade vilken undersökningens syfte var. 

Därefter frågade vi om de hade intresse av att medverka i vår studie. Båda pedagogerna var 
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positiva till att medverka och tid samt datum bestämdes. Vi frågade även pedagogerna om de 

skulle kunna tänka sig att bli bandinspelade under intervjun. Vi var noga med att beskriva 

varför vi hade intresse av bandinspelning och att deras intervju bara skulle användas i syfte 

för att underlätta bearbetningen av data. Pedagogerna var positiva till detta och förstod vårt 

syfte. Enligt Lantz (2007) som är docent, leg psykolog och leg psykoterapeut samt verksam 

som lektor vid Uppsala universitet, så är det en bra grundregel att den som intervjuar berättar 

syftet med undersökningen innan den genomförs till den person som ska delta i intervjun. 

Anledningen är att intervjupersonen ska kunna bestämma om den vill medverka eller inte, 

vilket även påverkar tillförlitligheten i undersökningen. Även Patel och Davidsson (2003) 

som har undervisat många år i forskningsmetodik, menar att det är viktigt att motivera 

personen som ska bli intervjuad. För att den intervjuade har blivit utvald och kanske inte 

annars ser meningen med att besvara frågorna.  

3.3 Genomförande  

I vår undersökning observerade vi två olika samlingar i två förskolor för att kunna studera hur 

dem arbetar med språket i sin samling. Vår fokus under observationerna var vår 

problemformulering om hur arbetar pedagogerna i förskolan med sagor för att stimulera barns 

språkutveckling?  Därefter utförde vi intervju med pedagogen som haft samlingen, för att se 

hur hon tänker om barnets språkutveckling och sitt eget förhållningssätt.  Enligt Denscombe 

(2000) så är det av vikt att få in olika perspektiv för att få en bredare bild av verkligheten. 

Genom att använda sig av observation och intervju så bidrar det till en ökad förståelse i hur 

pedagogerna tänker och arbetar i verksamheten. 

3.3.1 Observation 

Vårt val av att ha med observation som en del i undersökningen var för att kunna få en 

uppfattning om hur pedagogerna i praktiken arbetar med sagor och språk. Patel och 

Davidsson (2003) anser genom att använda observationer kan forskaren studera beteenden 

och skeenden på ett naturligt sätt i samma stund som det inträffar. En ostrukturerad 

observation genomfördes för att kunna samla in data för vår studie. Vi placerade oss avskilt 

från samlingen för att inte störa den vardagliga miljön där vi antecknade sådant som var 

relevant för vår studie. Enligt Denscombe (2000) är det viktigt att forskaren placerar sig 

avskilt för att så lite som möjligt påverka gruppen som observeras.  
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3.3.2 Intervju  

I vår studie använde vi semistrukturerad intervju för att gå på djupet och utforska den 

intervjuades erfarenheter och tankar om frågorna som behandlades. Denscombe (2000) menar 

att i en semistrukturerad intervju är frågorna öppna där den intervjuade utförligt får tala om 

sina synpunkter. Den intervjuades tankar och erfarenheter är det viktiga för undersökningen.  

 
Vi valde att intervjua en pedagog från två olika förskolor för att vi skulle kunna koncentrera 

oss på en källa i taget vilket underlättar våra data. Denscombe (2000) hävdar att fördelen med 

personliga intervjuer är att de uppfattningar och synpunkter som framkommer är från den 

intervjuades. Hade vi intervjuat två pedagoger samtidigt så skulle de ha kunnat påverka 

varandra, samt deras individuella tankar hade blivit svårare att tolka för oss som forskare.  

 

Under intervjun användes en bandspelare för att vi skulle kunna fånga upp allt som 

pedagogerna sa. Anledningen till att vi använde oss av bandspelare var för att vi skulle kunna 

gå tillbaka och lyssna på vad som sagts. Vi får på det sättet en fullständig dokumentation om 

det verbala språket och inga tolkningar framträder vilket det hade kunnat göra om vi bara 

använt fältanteckningar. Vi delade upp oss så att den ena hade hand om intervjun medan den 

andra förde fältanteckningar för att fånga upp det icke- verbala språket. Med det icke-verbala 

språket menar vi kroppsspråk som gester och ansiktsutryck. I fältanteckningarna skevs det 

även ner sådant som sades för att i värsta fall bandinspelningen skulle gå sönder. Enligt 

Denscombe (2000) är det till stor fördel för forskaren att kombinera fältanteckningar med 

bandinspelning för att få fullständig dokumentation. 

3.4 Bearbetning av datainsamling 

Vid de två tillfällen som vi observerade förde vi fältanteckningar över det vi såg för att få in 

så mycket data som möjligt vilket gav oss olika perspektiv av samma situation. Vår fokus låg 

på hur pedagogen stimulerar barns språkutveckling genom sagor och vilket förhållningssätt 

som blir synligt i samlingen. Eftersom båda förde fältanteckningar fick vi in olika perspektiv 

och tolkningar på det vi observerade. Efter varje genomförd observation bearbetades det vi 

samlat in, för att få med det som var relevant för vår undersökning.  Hade vi väntat några 

dagar med att bearbeta data, så finns risken att forskarna tappar viktig information.  

Intervjuerna bearbetades också direkt efter utförd intervju för att minnas det som hänt. Här 
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hade vi god hjälp av vår bandinspelning, där vi gick tillbaka för att höra vad som sades och på 

så sätt få en korrekt datainsamling.  

 

3.5 Analys av datainsamling 

Vi analyserade våra data för att få en struktur på det vi samlat in. Tolkningen av data kommer 

att ske i förhållande till olika teorier men även utifrån vår problemställning. Bjurwill (2001) 

som är docent i pedagogik, menar att  
Data talar inte för sig själva. De måste analyseras, sorteras efter likheter och skillnader i svar. 

Dessa analyserade skillnader ska sedan kunna förklaras med hjälp av den teori som man ställt 

upp som tänkbar förklaring till resultatet (s 40). 
 

 Widerberg (2002) som är professor i sociologi hävdar att det är av betydelse att som forskare 

gå igenom materialet man samlat in många gånger för att gå på djupet. Författaren menar 

också att det första som sker i bearbetningen av materialet är en sortering för att som forskare 

få en överblick. Det gäller också att som forskare se olika mönster för att utifrån detta kunna 

tolka. 

 

3.6  Forskningsetiska överväganden 

När vi började vår undersökning var vi noga med att vi tänkt igenom de etiska regler man som 

forskare ska tänka på. Vi informerade våra pedagoger på fältet om vad vi hade för syfte med 

vår undersökning. Vetenskapsrådet (2002) menar att det är av betydelse att deltagarna i 

undersökningen har information om syftet för att på bästa sätt kunna berika undersökningen. 

Det är även av betydelse att den som undersöks vet vad den har för uppgift i undersökningen 

och vad det är för villkor som gäller.  Enligt Patel & Davidsson (2003) är det viktigt för 

deltagarna att veta hur deras medverkan kommer att användas, och om det är anonymt eller 

inte. Författarna menar också att vi som forskare har ett stort ansvar och att de deltagande är i 

underläge. Därför gäller det att vi visar hänsyn för deltagarnas känslor och attityder. Annars är 

det lätt att de deltagande går i försvarsattityd och då kan vi som forskare inte få ut optimalt av 

undersökningen. 
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4 Resultat 

I resultat delen kommer vi att presentera resultat av det materialet som vi fått från våra 

observationer och intervjuer. Våra slutsatser som vi kommit fram till kommer vi att diskutera 

i diskussionsavsnittet. I detta avsnitt kommer vi att börja med att redovisa vårt resultat från 

observationerna och intervjuerna. Pedagogerna som medverkar i undersökningen är 

förskollärare och har fått fingerade namn, detta för att de ska vara anonyma. Pedagogerna har 

vi valt att benämna Lotta och Eva. 

 

4.1  Observationer 
Under våra observationer på de båda förskolorna la vi fokus på att se hur pedagogerna får in 

sagor i en samling och hur de stimulerar barnens språkliga utveckling. Observationerna 

kommer att redovisas var för sig där vi även döpt dem till observation ett och två, för att 

tydligare få en bild av vad vi såg från de olika samlingarna.  

 

4.1.1 Observation ett 

Närvarande är en pedagog och en praktikant samt nio barn i åldrarna tre till fem år gamla.  

Samlingen börjar med att pedagogen ber barnen att sätta sig i en ring på golvet. Sedan tar 

pedagogen fram en stor röd låda och vänder sig till barngruppen och frågar på ett 

inlevelsefullt vis vad de tror att det finns i lådan. De flesta barnen visar intresse och kommer 

med olika förslag på vad där finns. Efter det börjar hon berätta en saga samtidigt som lådan 

öppnas försiktigt. Berättelsen innehåller rim och under tiden den framgår så tar hon fram olika 

mjuka djur ur lådan. Samtidigt som hon gör detta så låter hon barnen få berätta vad det är för 

djur och efter varje gång ett nytt djur kommer stannar hon upp och låter barnen få räkna 

djuren. Pedagogen låter barnen få vara delaktiga och lyfter fram deras tankar och förlag. 

Tillslut är det tio olika djur som har kommit fram ur berättelsen som barnen har fått räkna 

under berättelsens gång. När alla djuren kommit fram får barnen en i taget välja vilket djur de 

vill ta. När barnet valt sitt djur får de sedan berätta för alla vad det är och även komma på en 

sång eller ramsa som handlar om djuret. Några barn får svårt med att komma på något men då 

hjälper de andra barnen till att hitta en sång eller ramsa. Pedagogen uppmuntrar barnen att 

hjälpa varandra och ger bara förslag om ingen säger något. Sedan sjunger alla tillsammans 
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sången eller ramsan med rörelser till som barnet valt. Efter sången eller ramsan får barnet 

lägga tillbaka sitt valda djur i lådan. När alla djuren är i lådan igen så är samlingen slut.  

 

4.1.2 Observation två 

Närvarande är två pedagoger och 14 barn i åldrarna tre till fem år gamla. 

Samlingen börjar med att pedagogen delat ut varsitt runt underlägg. Samtidigt som hon 

tilltalar barnet med dess namn. Barnen sitter i en oval ring på golvet. Pedagogen går fram till 

en almanacka som hänger på väggen. Hon frågar barnen vad det är för dag och vilket datum 

samt vem som har namnsdag idag? Pedagogen frågar om barnen känner någon med det 

namnet som har namnsdag den dagen. Några barn svarar och berättar om någon som dem 

känner som heter så. Under samlingens gång kommer barnen med olika berättelser från sin 

vardag, om olika upplevelser som de varit med om. Någon berättar om ett lejon barnet sett på 

tv, vilket pedagogen sedan lyfter upp i ett samtal med barnen om deras erfarenheter av lejon, 

men även hennes egna erfarenheter. De flesta barnen är med i dialogen och ger sina 

upplevelser av lejon som de har från tv, filmer eller som de upplevt i sagans värld. Pedagogen 

säger till slut att samtalet om lejonet nästan har blivit som en saga. Efter detta samtal berättar 

pedagogen för barnen att de idag ska få göra en ljusstake av lera och att de får skapa den hur 

de vill. Pedagogen frågar barnen hur de kan göra? Barnen kommer med olika förslag som 

pedagogen lyfter upp till samtal. Pedagogen förklarar genom att visa med händerna hur man 

på olika sätt kan göra en ljusstake, men är tydlig med att påpeka för barnen att det är dem 

själva som ska skapa. Sedan får barnen i tur och ordning lämna sitt underlägg för att börja 

med sin ljusstake.  När barnen sitter och skapar med sin lera sker det samtal mellan pedagog- 

barn och barn-barn. 

 

4.2 Intervju 
 
Pedagogerna Lotta och Eva som har fingerade namn presenteras här kort. Lotta gick ut sin 

förskollärarutbildning 1996. Eva gick ut sin förskollärarutbildning 1973. Vi har valt att belysa 

både intervju frågorna och svaren från både Lotta och Eva, för att tydligare kunna följa 

resultatet.   

4.2.1 Intervju med Lotta 

1. Vilken utbildning har du gått och vilket år gick du ut? 
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Jag gick till förskollärare. År 1996 gick jag ut 
 
 
2. Ingick litteratur kurser i din utbildning? 
Det hade vi. 
 
 
3. Integreras sagor under fler tillfällen än vid samlingen och i så fall hur och när? 

Vi läser sagor spontant som barnen själva väljer och då har inte jag bestämt. Böcker har vi 

alltid framme. Vi läser mycket här på avdelningen för barnen och de tycker att det är roligt. 

Men när det gäller sago påsar så kommer det inte så jätte spontant. Det kan hända ibland som 

t ex något barn en eftermiddag kan komma och fråga efter det, men oftast är det vanliga 

böcker man läser. 

 
 
4. Är sagotema något som ni arbetar med och i så fall på vilka sätt? 
 
Just nu arbetar vi med sagotema som sträcker sig hela hösten och hela våren. Vi försöker få in 

sagor på alla möjliga sätt både genom att läsa och berätta fritt helt utan grejer bara använda 

rösten. Barnen får vara med och göra sagor, både när man sitter i ring och helt utan grejer där 

vi målar och ritar till och gör handdockor och böcker. Vi kan Dramatisera och spela teater 

med t ex strumpor, dockor och nallar som barnen spelar upp spontant.  

 
5. Har ni något samarbete med biblioteket och i så fall hur? 

– Ja det har vi. Jag är biblioteksansvarig här på stället och jag sköter kontakten med 

biblioteket och där kan vi då be om speciella böcker. Det kan t ex vara böcker om normer och 

värden och då plockar dem på biblioteket ut de böckerna till oss. Ibland går vi dit till deras 

sagorum och lyssnar på sagor, men även lånar böcker. Ibland blir vi inbjudna på teater som de 

skickar ut till oss. 

 

6. Hur samarbetar ni med föräldrarna när det gäller barnets val av böcker?  

  Hur menar du då? En gång för inte så länge sedan så hade vi föräldrar möte och då kom de 

från biblioteket och berättade om böcker som är lämpade till barnens ålder på förskolan, detta 

gav tips till föräldrarna. Efteråt fikade vi och pratade om böcker och sagor men framförallt om 

sagotemat vi har nu till föräldrarna. Annars diskutera vi inte böcker med föräldrarna i hallen. 

Men bok påsen vi har är tänkt att barnen själva ska välja en bok som de vill ha med till 

förskolan och då hoppas vi att inte föräldrarna lägger sig i valet utan att barnen själva får välja 

hemma. Diskussion vi haft uppe med föräldrar är att deras barn själva ska få välja bok.  
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7. På vilka olika sätt arbetar ni med sagor? 

 Hon har redan gått in på den frågan tidigare. 

 

8. Hur planerar ni era sagostunder och vad är syftet med det? 

Det är beroende på vilken saga det är, men igår läste jag pricken och då diskuterade vi den 

utifrån normer och värden sen fick barnen rita vad de kommer ihåg från pricken. Mitt syfte 

var att få in empati och hur barnen tror att pricken kände sig samt hur mamman kände sig. Det 

beror på vilken sago stund man har och vilken bok man använder när man spelar teater kanske 

man vill ha in nått annat som att stå i centrum och agera och känna att jag syns. Det är många 

olika bitar man kan få in med hjälp av sagor, men det beror på vad man väljer. 

 
9. Brukar ni ha planerad sagostund och i så fall när under dagen? 

Ofta är det vid frukten vi har planerad sagostund, sen är det bok påsen som vi tar upp både vid 

frukten men även efter. Det är många barn som efter middagen inte vet vad de ska ta sig för 

och då kan man fråga dem om vi kan läsa en bok. Ofta får dem välja vilken bok vi ska läsa 

och då är det inte alltid jag som väljer. Ibland kan ja ta fram en bok och gå in i snus och dåsa 

och läsa med några barn. Det ska komma när det passar, men oftast blir det vid fruktstunden. 

Detta för att man inte ska gå in och störa i den fria leken.  

 
  

10. Hur länge brukar en sagostund vara och varför? 

Det är jätte olika, ibland är det bara en liten bok som inte tar lång tid som t ex ”Totte” boken 

man läser. Ibland kan man ha en jätte lång saga där man gör någonting mer med den som att 

måla till den eller sitta och diskutera om den, och då kan det ta upp till en timme om man läser 

sagan och diskuterar och sedan målar.  

 

11. Bearbetar ni och följer upp sagostunden och i så fall på vilket sätt? 

 Inte alla sagostunder behöver man bearbetar, men många gör man det med som att måla till 

den eller göra några figurer. Man kan sitta och diskutera boken så att den tanken jag hade ska 

komma fram tydligt. Vill jag ha fram något om empati så läser jag en sådan bok. Bara för att 

jag har läst den betyder ju inte att budskapet har kommit fram till barnen, utan jag diskuterar 

det här efteråt så det verkligen kommer fram. 

 
12. Hur mycket inflytande har barnen vid val av litteratur? 
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 När jag har en planerad samling så har barnen inte så stort inflytande utan då är det är jag 

som bestämmer, men vid andra stunder på dagen så har barnen väldigt stort inflytande. De 

väljer om de vill följa med till biblioteket, jag väljer ut några och barnen några så där har de 

inflytande.  Ser jag att det har hänt något speciellt i barngruppen som t ex att några barn är 

ovänner så kan jag ta hjälp av en bok som handlar om någon som är arg. Då har vi läst den om 

”Billy och arga lotta” och fört en diskussion, men inte för att peka ut någon utan för att få upp 

tankarna om det. Det är väl inte inflytande på det sättet, men jag har tagit hjälp av boken.  

 

13. Vad anser du att sagostunden ger barnen i deras språkutveckling? 

Det är lite hur man gör det. Barnen ges större ordförråd men också meningsuppbyggnad och i 

berättelsen ges fantasi. Vi försöker gestalta så mycket som möjligt genom att visa som tex. 

”lilla gumman” där man har alla grejerna för att få det konkret tillbarnen. Det kan man göra i 

böckerna också, man kan diskutera bilderna och det skrivna språket med barnen. Barnen får 

även ta del av Färger, former, bilder och tidsföljden i berättelser.  

 

4.2.2 Intervju med Eva                                                                                               

1. Vilken utbildning har du gått och vilket år gick du ut? 

Jag har gått förskolelärareutbildningen. Jag gick ut år 1973. 

 

2. Ingick litteratur kurser i din utbildning? 

Ja det gjorde det. Vi fick bland annat läsa och återberätta sagor. Vi fick ha boken vänd mot 

barnen och så läser jag som pedagog uppifrån och ner.  

 

3. Integreras sagor under fler tillfällen än vid samlingen och i så fall hur och när? 

Vi läser för de yngsta barnen när de har sovit, för då är barnen lite trötta. Detta för att de 

missar sagoläsningen efter middagen. Ibland läser jag för barnen på morgonen om jag inte är 

ensam, det beror på förhållanden men sagor måste komma in hela dagen. Jag tycker inte om 

när sagor blir som en timeout, det får inte bli som ett straff. Sagor ska förknippas med något 

positivt. 

  

4. Är sagotema något som ni arbetar med och i så fall på vilka sätt? 

Bockarna Bruse har vi arbetat med. Vi har läst sagan, berättat sagan, barnen har berättat sagan 

för varandra, dramatiserat den i form av teater. Dem vuxna spelade först alla rollerna sen hade 
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vi en hel dag med teater där alla barnen fick spela rollerna. Barnen tycker det är roligt att få 

agera. 

 

5. Har ni något samarbete med biblioteket och i så fall hur? 

Nej det har vi egentligen inte mer att vi går dit och lånar böcker. Vi har inget samarbete med 

personalen på biblioteket men vi kan be om råd, om barnen efterfrågar någon bok. Om man 

har pratat om något som gäller fakta, så har man kanske inte riktigt har koll på vilken bok som 

är bäst att låna, då pratar man med personalen. Går vi dit så är det vi på förskolan som sköter 

lånandet av böcker med barnen.  

 

6. Hur samarbetar ni med föräldrarna när det gäller barnets val av böcker?  

Vi har egentligen inget samarbete med föräldrarna mer än att jag ger goda råd i 

utvecklingssamtal när jag märker att det behövs för barnets språkutveckling. När det gäller 

invandrarfamiljer är jag väldigt noga med att berätta för föräldrarna att de ska läsa böcker på 

sitt hemspråk med barnen. Detta för att barnen inte ska bli halvspråkiga. Det är viktigt att 

barnen lär sig sitt eget språk först för att de ska få bra svenska. 

 

7. På vilka olika sätt arbetar ni med sagor? 

Vi läser högt för hela gruppen och ibland läser vi i mindre grupper. Det är någon enstaka gång 

man jobbar vidare alltså i hel gruppen. Jag jobbar med barnen i ett särskilt språkrum där jag 

på olika sätt läser, berättar, barnen får vara med och vara delaktiga, man kan ha bilder och 

föremål. En saga kan jag hålla på med i tre veckor så till slut kan barnen det utantill men på 

olika sätt. 

 

8. Hur planerar ni era sagostunder och vad är syftet med det? 

Syftet är att utveckla språket och att få barnen att prata, det är en mycket viktig del av det. Om 

man får barnen säkra att prata här i den lilla gruppen som t.ex. en saga dem hört flera gånger 

så vågar dem prata i den stora gruppen sen. Detta är en vikig del av utveckling så att barnen 

vågar ta för sig. 

 

9. Brukar ni ha planerad sagostund och i så fall när under dagen? 

Planerade sagosamling har vi alltid efter maten. Då delas barnen in efter ålder så att man har 

de yngre för sig och de äldre för sig. Ibland skiftar vi för det kan ju vara så att den biologiska 

åldern ligger på t.ex. fyra men intellektuellt kanske på fem. Då ska man kanske inte sitta bland 
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de yngre för de måste få en utmaning. Jag tycker det är viktigt att man läser en längre sagor 

för de lite äldre inte bara den här korta snabba bilderboken. Där man har en bild och tre 

meningar per sida utan kanske en bok där man har en hel sida text och en bild på andra sidan. 

På det sättet är det lättare att gå över till den vanliga litteraturen och skapa bilderna i hjärnan 

istället. 

 

10. Hur länge brukar en sagostund vara och varför? 

Sagostunden varar så länge sagan varar men den får inte vara för kort. Efter maten tycker vi 

att en sagostund ska vara 20-25min men ibland kan man få en grupp som är väldigt aktiv och 

har stort rörelsebehov då kan man korta ner stunden, men man får aldrig gå under 15min. 

Detta för att barnet inte kan gå in i något mentalt på kortare tid.  

  

11. Bearbetar ni och följer upp sagostunden och i så fall på vilket sätt? 

Saga som är riktad för att barnen ska lära sig någonting av följer jag upp nästa dag. Detta 

genom att barnen återberättar. Vid återberättning ser man vilka ord barnen lärt sig. Om man 

ser brister kan man ta sagan en gång till. Om jag ser att barnen i vardags händelser har svårt 

med att benämna vanliga ting tar jag in det i språksamlingen. Alla vardagliga småord är 

viktiga och dem glömmer vi ofta bort. 

 

12. Hur mycket inflytande har barnen vid val av litteratur? 

När vi ska gå till biblioteket så är det barnen som väljer böcker, men jag kollar så att böckerna 

är bra.  

 

13. Vad anser du att sagostunden ger barnen i deras språkutveckling? 

Dem ger ett större ordförråd, hur man uttrycker sig i meningar, lär sig temperera och att böja 

ord. Man lär sig språket från grunden genom sagorna. Man lär sig begreppsbildning, böja och 

hur det svenska språket är uppbyggt.   

 
 



 29

5 Slutsatser 

 
Syftet med vår undersökning var att synliggöra hur pedagogerna i förskolan använder sig av 

sagor för att stimulera barns språkutveckling. Vi ville även undersöka om pedagogerna hade 

ett medvetet förhållningssätt i att arbeta med sagor och språk, samt försöka klargöra på vilka 

olika arbetssätt pedagogerna använder sagor. 

 

De resultaten vi kunde se i våra observationer utifrån vårt syfte, var att det fanns skillnader i 

hur pedagogerna arbetar språkutvecklande med sagor. En tydlig skillnad var att i den första 

observationen såg vi hur pedagogen använde sagan, medan i observation två var samtalet i 

fokus. Men det vi även kunde se i de två observationerna, var att dialogen och barnens 

delaktighet uppmuntrades av båda pedagogerna men på olika sätt. 

 

De resultaten som framkommit från pedagogerna i intervjuerna utifrån vårt syfte, var att sagan 

är något som de anser är vikigt och integreras vid flera tillfällen under dagen. Pedagogerna 

berättade att böcker är något som alltid finns framme, för att barnen ska kunna ta del av dem 

hela dagen. Arbetssätt som framgick i resultaten visade på att planerad sagostund inträffade 

under olika tidpunkter på dagen. Skillnaden var att den ena sagostunden låg på förmiddagen 

och den andra på eftermiddagen. En bok menade pedagogerna kunde användas i syfte för vad 

barnen behöver lära eller ta del av. En slutsats vi kunde dra utifrån våra resultat var att 

pedagogerna menade att utifrån sagotema kan man få in drama, teater och berättande. Genom 

dessa olika uttryckssätt menade pedagogerna att barnens språk utvecklas. I intervjuerna kom 

det även fram att sagor är något som de bearbetar på olika sätt t ex genom att barnen får 

återberätta, skapa, spela teater, dramatisera, diskutera och måla. Båda pedagogerna hade 

liknande förhållningssätt i vad sagor kan ge barnen i deras språkutveckling som t ex större 

ordförråd, meningsuppbyggnad, fantasi. Barnen får även ta del av det skrivna språket och 

bilderna, vilket ger färger, former och tidsföljden i en berättelse. 
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6 Analys 
 
I analysdelen kommer vi att analysera vårt material som vi fått fram från observationer och 

intervjuer. 

 

6.1 Observation ett 
 

Pedagogen börjar samlingen med att be barnen sätta sig i en ring på golvet. Här visar 

pedagogen att samlingen börjar.  Pedagogen tar fram en låda och frågar barnen vad de tror att 

det finns i lådan. Genom att göra det så väcker pedagogen barnens intresse, nyfikenhet och 

uppmärksamhet. Pedagogen lyfter upp barnens olika uppfattningar och förslag när hon frågar 

barnen vad som finns i lådan, vilket gör att barnen blir bekräftade men även stärker deras 

självförtroende i att våga lyfta fram sina åsikter. När pedagogen berättar sagan så används 

konkreta föremål, vilket gör att barnen får en klar bild av det som pedagogen berättar i sagan. 

Pedagogen låter barnen vara delaktiga under hela samlingen genom att de får vara med och ge 

förslag på vad de ska göra för ramsa eller sjunga. Pedagogen lyssnar hela tiden på vad barnen 

har att säga och vill gärna att de hjälper varandra på olika vis. Under berättelsens gång väver 

hon in olika matematiska begrepp och även rörelse. Det hela sker på ett lekfullt sätt och vi 

upplever att pedagogen har ett medvetet förhållningssätt i det hon gör.  Det känns att hon har 

mål och syfte med sin aktivitet. Hon utgår från varje barn och bemöter dem efter vad de klarar 

av själva eller med hjälp av varandra. Pedagogen arbetar aktivt med sitt kroppsspråk, röst och 

gester för att det ska vara intressant och fånga barnens lust att lyssna. Under hela samlingen 

råder en dialog vilket gör att pedagogen får barnen att vara aktiva. Hon knyter ihop sagan på 

ett bra sätt vilket också är viktigt för att barnen ska veta att det är slut. 

 

6.2 Observation två 
 

Pedagogen börjar samlingen med att tilltala alla barnens namn, vilket gör att hon bekräftar 

varje barn så att de känner sig sedda. Genom att bemöta barnen så visar pedagogen att barnet 

är betydelsefullt och en i gruppen. Pedagogen använder sedan en almanacka där hon för en 

dialog med barnen kring dagens datum samt namnsdag, och här får pedagogen även in 

tidsbegrepp. Under samlingens gång lyfter pedagogen upp det spontana som barnen har att 
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berätta om sin vardag de varit med om. När något barn börja berätta om ett lejon som varit på 

tv, så visar pedagogen intresse och engagemang i det barnet säger genom att ställa frågor för 

att föra samtalet vidare. På detta sätt bekräftar pedagogen barnet att det den säger är 

betydelsefullt och ger barnet tid att förklara. Men även när de andra barnen kommer med sina 

erfarenheter från olika lejon är pedagogen lyhörd och fångar upp det de säger. Pedagogen 

visar att varje barns berättelse de varit med om är betydelsefullt och intressant. När pedagogen 

visar engagemang i barnens olika berättelser, bidrar det till ett ökat ordförråd hos barnet men 

även att våga dela med sig av sina tankar samt upplevelser. När pedagogen uppmuntrar till 

dialog och låter varje barn få berätta om sina erfarenheter, så blir barnen uppmärksamma på 

att alla har olika upplevelser av lejon. Det blir synligt för barnen att alla har olika erfarenheter, 

vilket gör att barnen kan ta del av varandras sätt att förstå sin omvärld. I slutet av samlingen 

berättar sedan pedagogen att barnen ska få skapa varsin ljusstake som de får göra hur de vill i 

lera.   

 

 

6.3 Intervjuer 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt analyserade material från intervjuerna som vi 

sammanställt. Rubrikerna utgår ifrån våra frågeställningar för att tydliggöras. 

6.3.1 Pedagogernas arbetssätt med sagor och språk 

På de båda förskolorna menar pedagogerna Lotta och Eva att sagor integreras vid fler 

tillfällen än vid samlingarna.  Pedagogerna belyser även vikten av att försöka få med sagor 

under hela dagen i förskolans verksamhet. Genom att pedagogerna integrerar sagor vid fler 

tillfällen under dagen visar de på att det är något som de anser är viktigt för barnens lärande. 

 

”Vi läser sagor spontant som barnen själva väljer och då har jag inte bestämt. Böcker har vi 

alltid framme”(Lotta). 

 

”Ibland läser jag för barnen på morgonen om jag inte är ensam, det beror på förhållandena 

men sagor måste komma in hela dagen” (Eva). 

 

Lotta menar att på hennes avdelning så har man ett bra samarbete med biblioteket. Lotta 

berättar att hon själv är biblioteksansvarig och sköter kontakten med biblioteket. Att Lotta är 
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biblioteksansvarig och är den som sköter kontakten med biblioteket visar på att avdelningen 

har ett intresse av att ta del av böcker, kultur och nyheter. Lottas engagemang kan påverka 

barnen och de andra i personalen att intressera sig för böcker och kultur. Eva svarar att de på 

hennes förskola inte har något direkt samarbete med biblioteket mer än att de lånar böcker. 

Detta kan bero på att det inte finns samma intresse hos pedagogerna på denna avdelning eller 

tidsbrist. Det kan även vara så att det inte finns någon i personalen som vill ha det ansvaret 

som det innebär att vara biblioteksansvarig. Det gemensamma svar som framkommit från 

Lotta och Eva när det gäller samarbete med biblioteket, är att om de känner att de behöver en 

speciell bok så kan biblioteket ge goda råd. I stora drag kan man se att både Lotta och Eva på 

deras avdelningar i förskolan lånar böcker med barnen. De använder även bibliotekets 

personal om de behöver råd om böcker. Det visar på att båda förskolorna har förtroende för 

dem som arbetar på biblioteket. 

 

”Ibland går vi dit till deras sagorum och lyssnar på sagor, men även lånar böcker. Ibland blir 

vi inbjudna på teater” (Lotta). 

 

”Om man har pratat om något som gäller fakta, så har man kanske inte riktigt koll på vilken 

bok som är bäst att låna, då pratar man med personalen” (Eva). 

 

Både Lotta och Eva berättar att de har planerad sagostund, men det finns en skillnad på när 

under dagen en sådan inträffar på de olika förskolorna. Lotta svarar att deras planerade 

sagostund äger rum under förmiddagen, medan Eva säger att de på sin förskola har planerad 

sagostund på eftermiddagen. Anledningen till att sagostunden läggs vid olika tillfällen under 

dagen på de olika förskolorna, kan bero på att rutinerna de har på förskolorna påverkar tiden 

för samlingen. 

 

6.3.2 Pedagogernas förhållningssätt till barnens språkutveckling 

 
Sagotema är något som man anser viktigt på de båda förskolorna. Både Lotta och Eva lyfter 

fram att i arbetet med sagotema så utvecklar barnen sin förmåga att berätta, skapa, 

dramatisera och spela teater. När pedagogerna arbetar med sagotema på olika sätt blir det 

synligt att de har ett medvetet förhållningssätt till vad barnen utvecklar. Genom att arbeta med 

sagor ges barnen möjlighet att använda alla sina sinnen, vilket gör att barnens olika 
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uttryckssätt blir synligt för pedagogen. 

 

”Vi kan dramatisera och spela teater med t ex strumpor, dockor och nallar som barnen spelar 

upp spontant” (Lotta). 

 

”Bockarna Bruse har vi arbetat med.  Dem vuxna spelade först alla rollerna sedan hade vi en 

hel dag med teater där alla barnen fick spela rollerna” (Eva). 

 

Både Lotta och Eva påtalar att dem i en planerad sagostund utgår ifrån vad barngruppen 

behöver just nu. Lotta berättar att ett syfte med en bok kan handla om empati, med detta 

menar hon att om hon ser att gruppen kan behöva ta del av empati så är en sådan bok bra. Eva 

beskriver att syftet med en bok kan vara att utveckla språket och få barnen att prata. Eva 

poängterar också att detta är mycket viktigt för hela barnets utveckling, för när barnen får 

prata så vågar de synas. Pedagogernas förhållningssätt när dem planerar sagostunden verkar 

vara att utgå från barnen, detta gör att barnen är delaktiga. När barnen får vara delaktiga är det 

lättare att hålla deras lust och nyfikenhet för ämnet kvar. Genom att vet vad budskapet med 

boken är så kan pedagogen rikta in barnen på det som barnen ska lära av boken. Pedagogen 

ser också nyttan av att lära av varandra genom samtalet, men också att få barnen att våga tala 

inför en grupp. Pedagogen har en medveten planering och syftet med det hon gör under 

sagostunden, men utgår ändå från barnens behov. 

 

”Det är många olika bitar man kan få in med hjälp av sagor, men det beror på vad man 

väljer” (Lotta). 

 

Det som både Lotta och Eva hävdar är att de bearbetar och följer upp sagor på olika sätt. 

Enligt Lotta så berättar hon att de på hennes avdelning bearbetar vissa sagostunder. Lotta 

menar att det kan göras genom att barnen efter sagan får måla eller göra figurer. Bearbeta en 

saga utifrån barnens behov gör att pedagogen möter barnen och utgår ifrån att de har olika 

förmågor för att lära och utvecklas. Lotta menar att om hon vill få fram något från en bok som 

t ex om empati, så blir en diskussion med barnen av vikt. Genom att barnen tillsammans med 

henne diskuterar om sagan efteråt kan hon få syn på om budskapet kommit fram till barnen.  

Lotta öppnar då upp för samtal mellan barnen och pedagogen. Genom att föra samtal utifrån 

en bok gör att barnen kan bli uppmärksamma på att alla har olika upplevelser och tankar. 

Detta är ett bra hjälpmedel för pedagogen att använda sig av i sitt arbete med sagan på olika 
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sätt. Eva berättar att de på hennes avdelning bearbetar sagor genom att barnen får återberätta 

sagan. De följer även upp sagan dagen efter om det är något som de vill att barnen ska lära sig 

av sagan.  

 

”Bara för att jag läst boken betyder det inte att budskapet kommit fram till barnen, utan jag 

diskuterar det här efteråt så att det verkligen kommit fram” (Lotta). 

 

”Vid återberättning ser man vilka ord barnen har lärt sig” (Eva). 

 

Det som både Lotta och Eva svarar gemensamt på denna fråga är att de anser att sagostunden 

ger barnen större ordförråd och hur språket är uppbyggt. Deras förhållningssätt visar på att 

pedagogerna har kunskap om vad sagor kan ge barnen i deras språkliga utveckling. Genom att 

pedagogerna verkar vara medvetna om vad barnen utvecklar genom sagor, kan göra att dem 

använder sagor på ett lärorikt och utvecklande sätt för barnen. Lotta berättar att sagostunden 

ger barnen fantasi. Det som även berättas av Lotta är att de på hennes avdelning försöker 

gestalta mycket som t ex den lilla lilla gumman där det är konkreta föremål som visas för 

barnen, vilket ger barnen en tydligare bild av vad sagan kan handla om. Genom att använda 

konkreta föremål i berättelser gör att barnen lättare kan sätta orden i ett sammanhang. I 

böckerna så menar Lotta att de genom diskussion med barnen synliggör för dem det skrivna 

språket.  Pedagogens medvetna förhållningssätt till barnens språk gör att de lär av varandra 

och delar erfarenheter. Även färger, former, bilder och tidsföljden får barnen ta del av i 

berättelser. Eva berättar att hon anser att språket är det som barnen lär sig från grunden genom 

sagor. I berättelser får barnen även ta del av hur man uttrycker sig i meningar. Medvetenhet 

om vad sagan kan ge barnen och sedan använda den i syfte att utveckla det språkliga, gör att 

lärandet kan bli optimalt för barn och pedagog. 

 

Enligt Lotta och Eva så har de inte något direkt samarbete med föräldrarna när det gäller 

barnens val av böcker. Men pedagogerna menar ändå att vid föräldramöte och 

utvecklingssamtal kan man ge goda råd om böcker som är lämpade för barnets ålder. 

Pedagogerna använder utvecklingssamtal och föräldramöte för att diskutera lämpade böcker 

med föräldrarna. Anledningen kan vara att det inte finns utrymme till detta i den vardagliga 

kontakten. Lotta påpekar att mötet med föräldrarna i hallen oftast inte utnyttjas till att 

diskutera böcker. 
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”Jag ger goda råd i utvecklingssamtal när jag märker att det behövs för barnets 

språkutveckling” (Eva). 

 

Lotta och Eva anser att längden på en sagostund varierar och det beror på vilken bok man 

väljer att läsa. Lotta berättar att en sagostund kan variera, hon menar att om man tar en saga 

och gör något mer med den som att diskutera så kan det ta en timme. Här visar Lotta att hon 

är medveten om att en saga är något som kan bearbetas. Att diskutera en bok visar att 

pedagogerna vill ta reda på barnens egna tankar och upplevelser de fått från boken. När 

barnens tankar synliggjorts för pedagogen så blir det lättare att arbeta vidare med de barnen 

har behov av. Att som pedagog utgå ifrån barnens behov underlättar förståelsen över vad 

barnen har förmåga och erfarenheter som pedagogen sedan kan bygga vidare på. Eva menar 

att en sagostund inte bör vara under 15 minuter, för då hinner inte barnet mentalt komma in i 

sagan. Mentalt komma in i sagan menar Eva är viktigt, det är av stor betydelse för att barnen 

ska få ut något av sagostunden. Evas förhållningssätt visar på att sagans längd påverkar 

barnen och är av vikt för att barnen ska hinna skapa sig bilder i huvudet. 

 

”Det är jätte olika, Ibland är det bara en liten bok som inte tar lång tid som t ex Totte boken 

man läser. Ibland kan man ha en jätte lång saga där man gör någonting mer med den som att 

måla” (Lotta). 

 

”Efter maten tycker vi att en sagostund ska vara 20-25 minuter men ibland kan man få en 

grupp som är väldigt aktiv och har stort rörelsebehov, då kan man korta ner stunden men 

man får aldrig gå under 15 minuter. Detta för att barnen inte kan gå in i något mentalt på 

kortare tid” (Eva). 

 

Både Lotta och Eva berättar att barnen har störst inflytande av litteratur när det gäller att välja 

böcker på biblioteket. Barnen väljer några böcker som de tycker om men pedagogerna är med 

och ser att böckerna de väljer är lämpliga.  Genom att barnen får välja böckerna på biblioteket 

utgår pedagogerna från barnens nyfikenhet och intresse för böcker. När de utgår från barnens 

nyfikenhet och intresse så visar det på att pedagogerna är medvetna om att barnens första 

kontakt med böcker är viktig. 
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7 Diskussion 
 
I denna del av uppsatsen kommer vi att knyta ihop forskningsbakgrund och litteraturkapitel 

med resultat och slutsatser, för att redogöra för vilka slutsatser vi kommit fram till. 

Diskussionsavsnittet kommer att delas upp i olika rubriker utifrån våra problemställningar. 

Genom att använda våra problemställningar som ingår i vår undersökning, gör att det blir 

tydligare att se resultaten som framkommit från teorin, empirin och slutsatser. 

 

7.1 Analys över vår egen undersökning 
 
Det vi kan konstatera utifrån våra två observationer är att det fanns skillnader i hur 

pedagogerna arbetar språkutvecklande med sagor. Den tydliga skillnaden var att i den första 

observationen såg vi hur pedagogen använde sagan. I observation två fanns inte saga med 

utan här såg vi att det var samtalet som var i fokus. Varför sagan inte blir synlig i denna 

observation vet vi inte, det kan bero på att pedagogen ser samtalet som språkutvecklande, men 

det kan även vara så att de just denna dag inte hade det i sin planering.  Anledningen till dessa 

skillnader kan bero på att när vi tog kontakt med pedagogerna i förskolan, så berättade vi bara 

kort om vårt syfte som var att undersöka hur de arbetade med språk på olika vis. Valet av att 

inte berätta precis att det är språkutveckling med hjälp av sagor som skulle undersökas var för 

att inte styra pedagogernas vanliga sätt att arbeta. Genom att berätta för pedagogerna att vi 

skulle undersöka hur de arbetar med språket, kan ha gjort att de tolkat undersökning olika 

vilket kan ha lett till att vi fått två olika resultat av observationerna.  

 

Det som vi fick fram utifrån våra intervjuer med båda pedagogerna visade på att deras tankar 

om barns språkliga utveckling var ganska lika. I intervjun framgick det att de arbetade mycket 

med sagor för att stimulera barns språkutveckling. Med tanke på att vi inte såg sagor i 

observation två så blev det ändå klart att pedagogen ser sagan som en viktig del i barns 

språkliga utveckling. Vi är medvetna om att våra svar från pedagogerna i intervjun bara utgör 

en liten del av alla förskolor samt vår korta tid för observationerna inte ger en rättvis bild av 

den naturliga verksamheten på förskolorna. Men trots detta så anser vi att vår undersökning 

har gett oss en djupare förståelse i hur pedagoger arbetar för att stimulera barnets 

språkutveckling med sagor i förskolan. 
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7.2 Frågeställningarna 
 
Vår problemformulering är Hur arbetar pedagogerna med sagor för att stimulera barnets 

språkutveckling? Till denna problemformulering tillkommer en underfråga som är: Har 

pedagogerna ett medvetet förhållningssätt i sitt sätt att arbeta med sagor och språk? 

 

7.3  Hur arbetar pedagogerna med barns språkutveckling  
 
Utifrån resultaten av våra intervjuer med pedagogerna, framgick det att sagor är något som de 

anser är viktigt och integrerar vid fler tillfällen än vid planerad samling i förskolan. När 

pedagogerna integrerar sagor vid fler tillfällen under dagen, så anser vi att de ger barnen 

möjlighet att spontant få möta språket i den vardagliga miljön på förskolan. Eftersom barn 

ofta är nyfikna på sagor är det av betydelse att böckerna blir en del av vardagen i deras 

lärande. Enligt Söderbergh (1998) så är barn nyfikna och tar ofta tillfället i akt att få ny 

kunskap. Vidare menar författaren att pedagogerna i förskolan kan dra nytta av detta genom 

att få in språkstimulans i vardagen. Vygotskij (1995) anser att ju mer erfarenheter vi får desto 

mer vidgas vår fantasi vilket gör att människan blir en kreativ och skapande individ.  

 

I resultaten av våra observationer kunde vi se att pedagogerna stimulerar barns språk, men på 

olik sätt. Lotta använde en saga på ett inlevelsefullt vis för att skapa en stämning där barnen 

blev intresserade och delaktiga. Lottas sätt att stimulera barnens språk gjordes utifrån en saga 

i berättarform där barnen var delaktiga. Vi anser genom att Lotta använder sagan som 

berättarform och medvetet får barnen delaktiga, bidrar till språklig utveckling. Granberg 

(1996) anser att den som berättar sagan ska vara engagerad och leva sig in i berättelsen på ett 

inlevelsefullt sätt för att fånga barnens uppmärksamhet på bästa vis. 

 

Evas samling utgick inte ifrån en saga för att stimulera barns språk, utan istället så var det 

samtalet med barnen som blev tydligt här. Barnens egna tankar, upplevelser och erfarenheter 

lyftes upp utifrån deras spontana berättelser, de fick på detta sätt dela med sig av sina 

vardagliga erfarenheter för varandra. Det centrala i denna observation som vi fått fram i 

resultatet visade på att det spontana samtalet var i fokus. Vi anser att genom Evas 

engagemang att lyfta upp och föra samtalet vidare med barnen, bidrar till språklig utveckling. 

Samtalet är även något som hon själv säger i intervjun är oerhört viktigt. Ekelund (2007) 

menar för att pedagogerna i förskolan lättare ska kunna förstå hur barnets vardag ser ut, så är 
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det till fördel att samtala med dem. Vidare menar författaren att i samtal kring berättelser på 

olika sätt där barnet får uttrycka sig, kan pedagogen se saker ur barnets perspektiv. 

Söderbergh (1988) hävdar att barnet är kommunikativa redan från födseln och att den vuxne 

under barnets uppväxt har stort ansvar att bemöta detta. 

 

Båda pedagogerna menar att biblioteket besöks för att barnen ska få möta på denna kultur och 

lära sig umgås med böcker. Det är av stor betydelse för barnen att i tidig ålder få låna böcker 

på biblioteket, detta för att väcka deras intresse för böcker och lära sig umgås samt vara rädda 

om böckerna. Bjar och Liberg (2003) menar att det viktigaste inte är att barnen lär sig läsa, 

utan i stället handlar det om att de lär sig umgås med böckerna. Genom att den vuxne samtalar 

och visar vad som står i böckerna med barnen så ser de vad böckerna tillför. Författaren 

menar även att barnens intresse för språket kan vidgas genom att vuxna och barn tillsammans 

läser. Även Liberg (1996) poängterar vikten av att barnen ges många tillfällen att möta på 

språket i tidig ålder. Där menar Liberg att förskolan har ett stort ansvar att låta barnen få 

uppleva böckernas värld. Utifrån resultatet från vår undersökning där pedagogerna i 

intervjuerna berättade att böcker är något som finns framme för att barnen själva ska få ta del 

av böckerna när de vill under dagen. Detta är något som vi anser är viktigt för att barnen på 

förskolan själva ska få möjlighet att bekanta sig med böckerna. Även för att väcka deras 

nyfikenhet och intresse för böcker. På detta sätt utvecklas barnens språk och känsla för bilder. 

Granberg (1996) hävdar att böckerna på förskolan bör finnas tillgängliga för alla barn oavsett 

ålder. Författaren menar att om böckerna ligger i barnens höjd så att de själva kan välja bok, 

så finns det större möjlighet att deras intresse för litteraturen ökar.  

 

I intervjun kom det fram att pedagogerna hade planerad sagostund vid olika tidpunkter på 

dagen. Skillnaden som blev synlig var att den ena sagostunden låg på förmiddagen och den 

andra på eftermiddagen. Detta är något som vi ansåg vara intressant hur det kommer sig att 

valet av planerad sagostund äger rum på olika tid. Frågan vi ställde oss då var om 

pedagogerna hade någon tanke bakom val av tidpunkt för sagostund. Utifrån våra egna 

erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning är att sagostunder ofta används som en 

avslappning/vilostund. Vi anser att om barnen ska vara aktiva och lära sig något bör de vara 

pigga och då bör sagostunden äga rum på förmiddagen. I våra resultat från intervjun fick vi 

tyvärr inte svar på varför sagostunden ägde rum vid dessa tidpunkter. Granberg (1996) menar 

att sagostunden i förskolan ofta förknippas med att barnen ska lyssna på sagor för att dämpa 

och samla barngruppen. Vidare anser författaren att det är viktigt och betydelsefullt att 
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pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt till sagostundens betydelse för barnets hela 

utveckling. Även Svensson (2005) hävdar att på förskolan som ofta har ett mål med 

sagostunden behöver barnen vara pigga och aktiva för att lära och utvecklas. Vidare anser 

Svensson att läsa för barnen är en form av språklig samvaro och då gäller det att barnet är 

mentalt aktivt. Därför måste pedagogen tänka på när under dagen sagostunden läggs.  

 

7.4 Pedagogernas förhållningssätt i barns språkutveckling 
 
I våra resultat såg vi att båda förskolorna använde sig av sagotema i sin verksamhet. Med 

detta arbetssätt menar pedagogerna att man får in drama, teater och berättandet. Med dessa 

varierande uttryckssätt menar pedagogerna att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk. På 

detta sätt anser vi att pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt till vad barnen utvecklar 

genom att använda sagotema. Vi menar också genom att barnen får uttrycka sig på olika sätt 

öppnar pedagogerna upp för samtal, vilket leder till att barnens språkliga förmågor utvecklas i 

kommunikation med varandra. Björk och Liberg (1996) menar att eftersom alla barn har olika 

behov för att lära gäller det att som pedagog finna olika arbetssätt och uttrycksformer så att 

barnets olika förutsättningar bemöts. Vygotskij (1999) menar att inlärning är något som sker i 

samarbete och kommunikation mellan individerna och att vuxna är viktiga förebilder för dem. 

Säljö (2000) hänvisar till Marton som menar att utifrån variationsteorin handlar det om att det 

är viktigt att som pedagog vara medveten om att barnen uppfattar, lär och förstår sin omvärld 

på olika vis. Pedagogens roll blir då att hitta nya sätt för barnen att lära och använda olika 

lärandeobjekt, samt skifta perspektiv för att barnen ska få ut optimalt av ett lärtillfälle.  

 

Både Lotta och Eva poängterar att när de planerar en sagostund utgår de från barnen. En bok 

kan användas i syfte i vad barnen behöver lära eller ta del av. Lotta berättar att hon kan 

använda en bok som handlar om empati för att hon ser att barngruppen behöver arbeta med 

hur man ska vara mot varandra. Lotta visar att hon är medveten om vad syftet är och vad hon 

vill förmedla till barnen. Utifrån detta anser Ekelund (2007) att det i böcker finns alla sorters 

upplevelser som t.ex. sorg, glädje, längtan och gemenskap som speglar barnets vardag. 

Pedagogen kan medvetet välja en bok som innehåller något som barngruppen eller individen 

just då har behov av att samtala om. Eva menar att syftet med en bok kan vara att utveckla 

språket och få barnen att prata. Detta anser vi är viktigt eftersom den språkliga 

kommunikationen är av stor betydelse för barnet. När barnet väl kan kommunicera med andra 
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öppnar sig helt nya möjligheter att göra sig förstådd. Enligt Läroplanen för förskolan (lpfö98) 

så ska förskolan arbeta för att varje barn ”Utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin 

förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar” (s13). Enligt Svensson (2005) 

ska man i verksamheten på förskolan få in många samtal av intresserade vuxna, detta leder till 

språkutveckling hos barnen. Den vuxna måste även utmana barnets tankar och lyssna samt 

sätta sig in i det barnet säger. Även Söderbergh (1998) menar att utvecklande av språket tidigt 

och av intresserade och kunniga pedagoger är av betydelse för barnets språkutveckling. Varje 

dag behöver barnen föra en dialog med vuxna som utmanar dem vidare i sin språkutveckling. 

Båda pedagogerna menar att sagorna ger barnen större ordförråd och hur språket är uppbyggt. 

Lotta berättar att sagan sätter igång barnets fantasi. Detta är något som även Pramling med 

flera (1993) menar, att sagan sätter igång fantasin och skapandet av en massa tankar vilket 

leder till lärande och utveckling. Liberg(2008) menar att vi som pedagoger måste möta barnen 

på deras språkliga nivå och efter deras sätt att lära. I förskolan är det viktigt att lära på olika 

sätt och med hjälp av olika tekniker. Lärandet ska ske i ett sammanhang och i kommunikation 

med andra. Lundberg(htpp:/www.bornholmsmodellen.nu/) anser att det är av vikt att använda 

sig av språklekar regelbundet. Genom att leka med ljud, rim och ramsor och olika 

språkövningar kan barnet uppleva och upptäcka språket tillsammans. 

 
Eva menar att en sagostund inte bör vara under 15 minuter, för att annars hinner inte barnen 

mentalt komma in i berättelsen och skapa sig bilder i huvudet. Evas uppfattning om att det tar 

en stund för barnen att komma in i boken och skapa egna bilder av en berättelse, anser vi 

tyder på att Eva har kunskap om barnens tänkande. Pramling med flera (1993) menar att 

sagan utvecklar den kognitiva utvecklingen, men pedagogen måste även ha kunskap om 

barnets tänkande och om innehållet i det man vill barnen ska förstå. Även Åberg och Taguchi 

(2002) poängterar vikten av att som pedagog vara medveten om vad vi vill ge barnen under 

ett lärtillfälle.  

 

Både Lotta och Eva berättar i intervjun att de bearbetar sagor på olika sätt. De menar att en 

bok kan användas i syfte för att barnen ska lära sig något. Bearbetning av en bok kan enligt 

pedagogerna göras genom att barnen får återberätta, diskutera, dramatisera och måla till 

efteråt. Vi anser att pedagogerna vill ta reda på barnens erfarenheter och upplevelser de fått 

från en bok, där barnens tankar blir synliga för pedagogen som kan arbeta vidare utifrån 

barnens behov. Chambers (1994) menar genom att arbeta med sagor och vara en aktiv 
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lyssnare som vuxen kan barnet uttrycka sina känslor och upplevelser från boken. Det är även 

viktigt att barnet lär sig sätta ord på det man upplever i sagan, för att på detta sätt utvecklar 

barnen sitt språk. Pramling med flera (1993) anser att pedagogen ska se till att barnen får 

möjlighet att bearbeta sagan och lära av varandra till exempel genom bild, drama och lek. 

Barnen ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor samt delge varandra det, vilket 

leder till ett lärande både genom det som pedagogen har fokus på och det barnen tolkar och lär 

av varandra. Vygotskij (1995) menar att utifrån en pedagogisk synvinkel blir det viktigt att 

barnen får lyssna, höra, se och leka mycket i förskoleåldern. 
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8 Sammanfattning 
 

Vårt arbete handlar om hur pedagogerna i förskolan arbetar för att stimulera barnets 

språkutveckling med sagor. Även pedagogernas förhållningssätt till sagor och språk, samt 

vilka konsekvenser det får för barnets språkliga utveckling.  

 

I vårt inledningskapitel tar vi upp bakgrunden, där framgår det vilken forskning vi utgår ifrån 

som handlar om hur barns språkutveckling går till. Även våra egna tankar, om varför vi anser 

att språket är det vi vill forska om. Vad förskolans läroplan Lpfö98 säger ingår också, där det 

framgår att verksamma pedagoger i förskolan ska stimulera barnens språkliga utveckling. 

 

I litteraturkapitlet har vi belyst vad tidigare litteratur och forskning tar upp om hur samtal 

genom sagan på olika sätt främjar barns språkliga utveckling. Rubrikerna som framgår är 

följande: Förskolans mål med språket, sagans bakgrund, tidig språklust, språk och miljö, 

pedagogers roll och vad barnet lär genom sagan. 

 

I den empiriska delen redovisas våra observationer som vi gjort på två olika förskolor med två 

olika pedagoger. Även två intervjuer med dessa pedagoger redovisas. Vi har sedan 

sammanfattat fältanteckningar från observationerna och pedagogernas svar från intervjuerna, 

samt analyserat dem båda. 

 

I vårt diskussionsavsnitt har vi redogjort vilka slutsatser vi kommit fram till, genom att knyta 

ihop vår forskningsbakgrund med resultat. 

 
I vår undersökning kan vi konstatera att pedagogerna är medvetna om vad sagor kan ge 

barnen i deras språkliga utveckling. Utifrån våra resultat av undersökningen har vi tänkt efter 

vilka konsekvenser detta fått i vår yrkesroll. Undersökningen har gjort att vi fått fördjupad 

förståelse i hur språket kan utvecklas genom att använda sagor på olika sätt. Det vi funderat 

på och som har väckt vårt intresse under undersökningens gång, är att studera barnens tankar 

om sagor och se det från deras perspektiv. Vi anser då att det får bli de äldre barnen på 

förskolan som är i åldern fyra till sex. 
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