
 

 

 

 

Att arbeta tematiskt med sagor 

för att stödja barns 

språkutveckling 

 
 
 

Författare: Christel Carlén 

Handledare:Liselotte Eek-

Karlsson 

Examinator:Ann-Christin Torpsten 

Termin: VT17 

Ämne:  

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: AU330L 



  
 

i 
 

Abstrakt 
Syftet med studien är att granska förskollärares syn- och arbetssätt vad gäller att arbeta 

tematiskt med sagor för att stödja barns språkutveckling. Studiens utgångspunkt mynnar 

i två frågeställningar: Hur beskriver förskollärarna sitt sätt att arbeta tematiskt med 

sagor för att gynna barns språkutveckling? Vad anser förskollärarna vara den största 

fördelen med ett tematiskt arbete med sagor ur ett språkutvecklande perspektiv till 

skillnad från den vanligt förekommande högläsningen. Studien baseras på observationer 

av tematiska sagosamlingar samt intervjuer av två förskollärare som arbetar med sagan 

som verktyg i ett pågående tema. Resultatet visar att förskollärarna är språkligt 

medvetna när de lägger upp sitt tematiska arbete tillsammans med barnen, det handlar 

om flexibilitet och förmågan att följa barnens infallsvinklar. Arbetet går också ut på att 

låta barnen vara så aktiva och delaktiga i arbetet som möjligt för att kunna ta till sig 

kunskapen på bästa sätt. 

 

 

Nyckelord 
Språkutveckling, litteracitet, förskola, tematiskt arbete, sagor, samspel, kommunikation, 

delaktighet, talutrymme.  
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2.2 Sagan som ett led i språkutvecklingen 
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Fig. 1: Läsvila   Fig. 2: Tematisk läsning 
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                Socialt perspektiv                             Socialt perspektiv  

    (Damber mfl, 2013, s 49) 

I figuren kan man se att skillnaden mellan läsvila och tematisk läsning är att det 

tematiska läsmingen är mer kunskapsinriktad och ger barnen träning i bl.a språket och 

den sociala förmågan. Läsvilan är mer ett sätt för barnen att komma ned i varv och 

därför inte behöver använda hjärnan på samma sätt (Damber mfl, 2013). 

 

Genom att bara högläsa för barnen får de inte de rätta förutsättningarna för kunna 

utveckla sitt språk på ett djupare plan utan det krävs någon form av fördjupning och 

fortsatt arbete av det man läser (Meyer & Wardrop, 1994).  
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2.2.2 Tematisk läsning 

 Ett 

temaarbete blir stort och mer övergripande än andra sätt attt arbeta vilket leder till att 

man kan få in många ämnen utifrån läroplanen i arbetet t.ex. matematik, teknik, språk 

m.m. Flera pedagoger samarbetar och är med i planeringen av temats upplägg och 

utförande. Tematisk läsning grundas av ett planerat arbets- och tillvägagångssätt. 

Arbetet utvärderas efter temats slut. Detta leder till att kunskap- och språkutvecklingen 

stimuleras och barnet kan reflektera över sin egen kunskap och göra om till egna 

erfarenheter (a.a.).  är delaktiga på ett eller annat sätt t.ex. i val av bok eller hur 

man ska gå vidare med den. Läsningen ska väcka tankar hos barnen som de reflekterar 

över tillsammans, arbetet dokumenteras och pågår oftast över tid. Här interagerar de 

vuxna tillsammans med barnen och pedagogerna ändrar ibland riktning efter barnens 

tankar och vad de verkar mest intresserade av vilket ibland gör att man får frångå sin 

planering för att följa barnen då det ger en djupare kunskap och förståelse samt intresse 

hos barnen  

 

2.3 Litteracitetsaktiviteter i förskolan 
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2.3.1 Bilden i boken 
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3 Syfte 
 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare använder sagan i ett 

tematiskt arbetssätt för att stärka barnens språk- och kunskapsutveckling.  

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

● Hur använder sig förskollärarna av sagan i verksamheten? 

● Hur beskriver förskollärarna sitt sätt att arbeta tematiskt med sagor för att gynna 

barns språkutveckling? 
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4 Metod 
 

I detta avsnitt redogörs metodval, urval, genomförande, etiska och kritiska aspekter 

samt bearbetning av materialet. 

 

4.1 Val av metod 
En kvantitativ forskning grundar sig på statistik medan en kvalitativ forskning grundar 

sig på en verbal analys och framhålls av ord istället för siffror (Patel & Davidsson, 

2003). En kvalitativ intervju ger större utrymme att frångå frågorna och 

intervjupersonen kan sväva ut lite samt att jag som intervjuar kan ställa följdfrågor. 

Intervjuerna bygger på någon typ av personlig kontakt vanligtvis via personligt möte 

eller via telefon (Patel och Davidson 2003). I min studie använde jag mig av både 

observationer och intervjuer. Svårigheten med att göra en observation kan vara den så 

kallade forskningseffekten då individerna som observeras vet om detta och då ändrar sitt 

agerande utifrån det (Patel & Davidsson, 2003). Det som jag då kände styrkte min 

observation var att barnen redan kände mig och tyckte inte alls att det var konstigt eller 

särskilt spännande att jag satt med under deras samling.   Jag gjorde en kvalitativ studie 

vilket innebär att jag ville förstå och se mönster i förskollärarnas sätt att arbeta med 

sagan som tema, detta kunde jag även fördjupa genom efterföljande intervjuer. Genom 

att använda sig av en kvalitativ undersökning ökar förståelsen för intervjupersonens 

tolkning av ämnet. Jag har själv arbetat på förskolan där studien genomfördes och 

känner därför till både barn och förskollärarna som är till grund för studien. Med 

intervjuer kunde jag ta del av förskollärarnas tankar utifrån deras egna synsätt samt 

observera och tolka utifrån mitt eget synsätt det som faktiskt skedde.  Jag intervjuade de 

två förskollärare jag observerade och utifrån det jag kunde uppmärksamma utgår jag 

från en intervjuplan där jag förberedde frågor som jag ville skulle vara centrala. Jag 

gjorde en öppen intervju där jag kunde anteckna under tiden och ställa följdfrågor 

(Lantz 2007). Det krävs inte någon större teknisk utrustning för att utföra intervjuer 

(Denscombe, 2000) vilket gjorde det väldigt lättåtkomligt för mig och jag kunde istället 

fokusera på själva intervjun. Jag utförde intervjuerna med en låg grad av standardisering 

vilket betyder att jag inte behövde ta frågorna i särskild ordning och det hade ingen 

betydelse ifall intervjupersonen störde ordningsföljden. En kvalitativ intervju är ett sätt 

att hitta, tolka och förstå mönster (Trost 2005). Intervjuer är ett bra sätt att få en inblick 

och förståelse för intervjupersonernas åsikter, uppfattningar och erfarenheter 

(Denscmobe 2000). 

 

4.2 Urval 
Studien gjordes på en förskola med sju avdelningar varav fyra av dem var 

småbarnsavdelningar. Jag gjorde totalt fem observationer och två intervjuer. Jag 

observerade en barngrupp med fyra till sex barn i treårsåldern. Jag observerade och 

intervjuade två förskollärare som vid olika tillfällen arbetade tematiskt utifrån sagor 

med barngruppen. Mitt urval var strategiskt det betyder att jag valde ut olika variabler 

som var relevanta för mig i mitt syfte med min studie (Patel, Davidsson 2011) då jag 

visste att på den här förskolan skulle det förekomma ett tematiskt arbete med sagor 

under den här perioden vilket gjorde arbetet tillgängligt för mig. Jag valde ut de två 

intervjupersonerna som jag visste var utbildade förskollärare och att de skulle arbeta 

med sagan som tema, jag frågade dem personligen och förklarade syftet med 

undersökningen.  

Förskollärarna arbetade på samma avdelning med barn mellan 1-4 år. Att jag just valde 

att observera och intervjua dessa två personer berodde på att det vid det här tillfället 
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bara var de som var utbildade förskollärare och jag ville ha deras bild av det tematiska 

arbetet. Båda förskollärarna var i 40-årsåldern och hade arbetat knappt 20 år inom 

förskoleverksamheten. 

 

4.3 Genomförande 
Då mitt syfte med undersökningen var att studera det tematiska arbetet med sagor 

observerade jag den språkliga verksamheten på en småbarnsavdelning. Där kunde jag se 

hur två olika förskollärare arbetade med sagan som redskap då ”sagans värld” var ett 

övergripande tema på förskolan just då.  Temat “sagans värld” innebar på just den här 

förskolan att pedagogerna tillsammans med barnen hade valt en specifik saga som det 

arbetade utifrån ochmed hjälp av barnens intresse och erfarenheter följde man deras 

inriktning och aktiviteter kom till allt eftersom. Fokus ligger på språklig och matematisk 

utveckling i samband med temat och de arbetar med sagan på många olika sätt. I bilaga 

2 kan man se förskolan grovplanering inför sagotemat. 

Undersökningen inleddes med en ostrukturerad observation som enligt Patel och 

Davidsson (2011) oftast används i utforskande syfte när man vill samla så mycket data 

som möjligt. Detta betyder att man måste vara väl förberedd och veta vad man vill 

studera och vilken information man behöver till sin studie. Jag hade inget 

observationsschema utan jag filmade samlingarna och kunde under tiden reflektera 

kring det jag såg och det jag ville veta sedan kunde jag med hjälp av filmerna plocka ut 

det som var relevant. Jag placerade mig lite i bakgrunden och filmade samlingarna med 

hjälp av en iPad och kompletterade med en del anteckningar, därefter kunde jag i lugn 

och ro tolka och analysera det jag sett och hört, detta stärker validiteten på min studie då 

det fanns en möjlighet att upptäcka saker som inte blotta ögat gjorde. Observationerna 

ägde rum på olika platser men oftast i deras samlingsrum på en stor matta, vid något 

tillfälle var vi ute och vid ett tillfälle var vi i en ateljé. Interaktionen mellan förskollärare 

”Mia” och barngruppen observerades vid tre tillfällen, medan interaktionen mellan 

förskollärare ”Anna” och samma barngrupp observerades vid två tillfällen. Detta var 

egentligen ingen särskild anledning till utan det var så de hade lagt upp sina samlingar 

kring arbetet och jag kunde ta del av det vid de tillfällena. Aktiviteterna jag observerade 

handlade mestadels om Askungen och olika sätt att arbeta utifrån den sagan men under 

en samling hade Anna; Mamma Mu som saga. Jag hade förberett intervjufrågor innan 

(se bilaga 1). Intervjuerna gjorde jag med en förskollärare i taget, den ägde rum i deras 

arbetsrum under en eftermiddag. Det var lättsamt då de redan var väl införstådda i vad 

min undersökning handlar om och intervjuerna flöt på bra. 

 

4.4 Etiska aspekter 
Intervjuaren bör ta upp de etiska aspekterna för intervjuns genomförande, det handlar 

om tystnadsplikt, anonymitet och vilka som kommer ta del av materialet. 

Intervjupersonen har sin fulla rätt att när som helst avbryta arbetet då intervjun är 

frivillig, skulle intervjupersonerna vara tvungna att svara på frågor skulle det dessvärre 

inte ge någon tillförlitlig information. Det är av vikt att intervjuaren informerar 

intervjupersonerna om intervjuns ramar d.v.s. tidsåtgång, hur dokumentationen går till 

och hur resultatet kommer att användas samt hur och när intervjupersonerna kommer att 

få ta del av det färdiga resultatet (Lantz 2007). 

Det finns fyra etiska krav som man bör ha i åtanke då man genomför studier likt denna: 

Informationskravet innebär att man redogör och förklarar studiens syfte och arbetsgång, 

det är viktigt att påvisa att deras deltagande är frivilligt och att de kan lämna intervjun 

när helst de vill (Gustafsson, Hermerén, Pettersson, 2005). Samtyckeskravet handlar om 

att intervjupersonerna förstår att materialet inte kommer att användas till annat än vad 
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som är sagt (a.a). Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas kodas så att det 

inte kommer att gå att identifiera dem i det färdiga resultatet (a.a). Nyttjandekravet visar 

på att materialet bara kommer att användas i studiesyfte (Bryman, Bell 2005). 

Jag inledde med att berätta för de aktuella förskollärarna om studien jag skulle göra och 

frågade om jag fick vara med och observera arbetet med sagan vid några olika tillfällen 

och göra intervjuer. Jag förklarade att det skulle vara konfidentiellt och att det inte 

kommer att framgå vilka som deltar i studien och att jag kommer att använda påhittade 

namn på både barnen och förskollärarna i studiens resultat. Det är av vikt att förklara 

syftet med studien som görs och klargör att det hålls konfidentiellt vilket betyder att 

bara jag som gjorde observationerna och intervjuerna vet vilka de berörda personerna 

var men att det stannar där. Det måste även framgå hur vi kommer att använda oss av 

deras bidrag och detta måste vi informera om innan genomförandet äger rum (Patel, 

Davidsson 2011).  Jag frågade om samtycke till de vårdnadshavare till barnen som var 

delaktiga i studien och jag informerade syftet med den och hur den skulle användas, jag 

poängterade anonymiteten. Samtliga vårdnadshavare gav sitt medgivande till barnens 

delaktighet i studien. 

 

4.5 Kritiska aspekter 
Lantz (2007) belyser vikten av att vara kritisk under undersökningen, att granska 

intervjufrågorna och dess svar och se om innehållet täcker det som jag ville få fram 

genom min studie. Risken att jag inte skulle varit helt objektiv i undersökningen på 

grund av att jag själv arbetat i verksamheten vägdes upp av att jag fick inta ett starkt 

kritiskt förhållningssätt mot mitt eget sätt se och tolka studien. Då jag redan innan var 

väl insatt i det pågående arbetet på förskolan gjorde att jag hade en stark förförståelse 

och redan innan hade grunden för tanken med arbetet. Detta gjorde att jag inte behövde 

fokusera så mycket på hur själva arbetet gick till utan kunde mer fokusera på de 

enskilda förskollärarnas arbets- och tillvägagångssätt i temaarbetet. Risken finns att 

studien vinklas till det enbart positiva då jag själv är aktiv i arbetet som studerats, jag 

har dock försökt tänka extra på detta för att förhålla mig objektiv.  

Validitet utgår ifrån hur man observerar det man vill förstå bättre, det kan vara en hjälp i 

kvalitativa studier då man är med under en längre tid och delaktig i gruppen vilket kan 

möjliggöra en liknelse mellan begrepp och observationer (Bryman, Bell, 2005). 

Eftersom jag och barnen kände varandra sedan innan så drog jag inte någon 

uppmärksamhet till mig utan de kunde fokusera på samlingen utan att undra vad jag 

gjorde där. I och med att jag kände barnen sedan tidigare kunde jag reflektera kring hur 

barnen tog till sig nya kunskaper och på vilket sätt de agerade. Jag hade en förförståelse 

om deras tidigare kunskaper och erfarenheter och kunde förvänta mig olika saker från 

dem, hade jag gjort en observation på barn som jag inte kände hade kanske resultatet 

sett annorlunda ut. Intervjuerna var lättsamma och även där kanske det berodde på att vi 

kände varandra, förskollärarna var trygga och visste att jag förstod vad de pratade om, 

kanske att jag tolkat svaren annorlunda om jag inte känt intervjupersonerna. Bryman 

och Bell (2005) menar att reliabilitet vilket betyder tillförlitlighet handlar om hur en 

studie skulle kunna ändras utifrån andra variabler eller om man skulle göra 

undersökningen på nytt, min upplevelse var ändå positiv och jag kände att jag fick ta del 

av åsikter och upplevelser som var relevanta för min studie. 

 
4.5.1 Fördelar och nackdelar med observationer  

Genom att använda observationer kan forskaren studera beteenden och skeenden på ett 

naturligt sätt i samma stund som det inträffar (Patel & Davidsson, 2003). Så snart som 

möjligt efter observation sätter sig och skriver ner sina upplevelser för att det ska få så 

stor tillförlitlighet som möjligt då minnen och upplevelser är färskvara. Minnet är 
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selektivt och det kan vara lätt att glömma detaljer (Denscombe 2000). Under en 

observation kan man se beteenden och händelser precis när det händer och man behöver 

inte förlita sig på någons minne eller någon annans sätt att tolka olika situationer. 

Nackdelen kan vara att man inte observerar ”rätt” saker utan att man ser andra saker 

istället och då är det bra att filma under observationen. En annan nackdel kan vara att 

undersökningen kräver längre tid genom att använda observationer (Patel & Davidson, 

2003). I mitt fall gjorde det inte så mycket eftersom jag arbetade i den verksamhet där 

undersökningen ägde rum, det underlättade snarare. 

 
4.5.2 Fördelar och nackdelar med intervjuer 

Det är av stor vikt att man delger och förklarar syftet för intervjupersonerna innan 

intervjun annars finns risken att engagemanget inte blir så stort. Det är viktigt att visa på 

att dennes medverkan är betydelsefull. Att använda en kvalitativ intervju ger djupare 

och kanske mer intressanta svar då man kan frångå intervjuplanen och ställa 

kompletterande frågor (Patel & Davidson, 2003). För mig var valet givet eftersom jag 

hade dessa förskollärare runt omkring mig och det blev ett naturligt samarbete där de 

hade en förståelse för mig och mitt arbete. 

Jag ansåg att jag fick fram det jag behövde och vad som var relevant för min studie, 

först kunde jag få se och uppleva genom observationerna det här som jag studerat innan 

och hade funderingar kring. Jag såg på samlingarna med andra ögon och kände att jag 

kunde se på ett annat sätt hur språkutveckling stod i fokus. Enligt Trost (2005) kan det 

vara svårt att få fram trovärdigheten i en kvalitativ studie eftersom svaren som kommer 

fram tolkas av forskaren själv. 

 

4.6 Bearbetning av materialet  
I analysen av intervjuerna utgick jag från en helhetsanalys (Backman, 1998) av det 

insamlade där jag inledde med att läsa genom mitt material. Jag tolkade svaren på 

intervjuerna och upplevelserna av observationerna genom att leta efter teman och hitta 

skillnader och likheter som kunde leda till fördjupad förståelse. De teman som var 

återkommande och gav en röd tråd var barnens delaktighet och samspel så det byggde 

jag reusltatet på. I resultatet har jag namngett förskollärarna till Mia och Anna, de andra 

namnen som förekommer är fiktiva namn på barnen i observationerna.  

 
4.6.1 Bearbetning av observationerna  

I min bearbetning av observationerna gick jag tillväga på liknande sätt som vid 

intervjuerna, jag läste igenom och renskrev det jag hade sett och upplevt, jag tog bort 

irrelevanta händelser som inte kunde kopplas till studiens syfte. Jag tittade även på 

likheter och skillnader i förskollärarnas arbetssätt som jag tolkade utifrån 

observationerna och kopplade ihop dessa med svaren från intervjuerna. Resultatet 

redovisas genom en beskrivning om varje observation efterföljt av en reflektion kring 

observationen kopplad till nyckelorden som är samspel, kommunikation, delaktighet 

och talutrymme. 

 
4.6.2 Bearbetning av intervjuerna 

Vidare så försökte jag göra en analys som ger en tolkningsbar utformning av det jag fått 

fram efter intervjuerna. (Backman, 1998). Jag renskrev intervjuerna och försökte 

kategorisera svaren så att det blev lättöverskådligt. Jag tog bort en liten del som inte 

hade någon direkt relevans för studien. Till sist letade jag efter nyckelord från 

förskollärarnas synsätt och från mina egna reflektioner av det jag sett under 

observationerna. Nyckelorden är samma som i observationerna; samspel, talutrymme, 
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delaktighet och kommunikation. I resultatet redovisar jag intervjuerna genom att utgå 

från citat av förskollärarna. 
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5 Resultat och analys 
Resultatet är redogjort utifrån begrepp hämtade från bakgrundens teoretiska avsnitt. 

Begreppen används inledningsvis för att analysera observationerna och därefter 

analyseras intervjuerna med förskollärarna. Begreppen är kopplade till mitt syfte att få 

reda på hur förskollärarna använder sagn i sitt arbete samt hur de beskriver sitt 

arbetssätt. 

 

5.1 Observationer 

I observationerna framkommer olika exempel, där barnen samspelar med varandra och 

med förskolläraren och kommunikation uppstår. Även barnens talutrymme och 

delaktighet kommer att framgå, dessa begrepp ligger till grund för barnens språkliga 

utveckling.  

 
5.1.1 Samspel och kommunikation 

Nedan redogörs för samspelet och kommunikationen mellan barnen och mellan barn 

och vuxen.  

 

Mia sitter på golvet med barnen i en halvcirkel framför sig, hon berättar ur en 

bilderbok om Askungen och visar bilderna för barnen. Alice säger: -Askungen ledsen 

och de andra nickar jakande och säger: -Mmm. Alice säger inget mer medan de andra 

barnen för ett mindre samtal om detta. Klara säger: -De är dumma, Carl svarar med att 

säga att man måste vara snäll. Mia upprepar ord som barnen säger. 

 

I den här situationen blir det tydligt att barnen fastnar vid något som de kan relatera till 

och Alice får igång ett samtal och barnen samspelar med varandra utan att läraren är 

särskilt aktiv. Mia bekräftar att hon hört vad barnen säger vilket inspirerar dem till att 

fortsätta prata. Eftersom Mia berättar sagan fritt kan hon genom ögonkontakt samspela 

med barnen och läsa av om de vill säga något, det blir en öppnare kommunikation. 

 

Mia har samlat barnen runt ett bord, på bordet finns vita papper och en stor låda med 

färgpennor i olika färger. Alice sitter närmast Mia. – Nu får ni måla något ni minns 

från sagan om Askungen, säger Mia. Alice sitter tyst och observerar de andra som 

direkt sträcker sig mot lådan med pennor och börjar måla på sina papper. Efter en liten 

stund börjar även Alice måla, samtidigt talar Carl om att han är klar. – Vill du berätta 

vad du har målat? frågar Mia. – Slottet! utropar Carl och ler, Felix håller upp sitt 

papper och talar om att han målat pumpavagnen. Mia vänder sig till Klara och frågar 

om hon vill visa, det gör hon och säger: - Jag målat Askungen och fin klänning, - Jag 

också, säger Emma och pekar på sitt papper. Mia tittar på Sofia som direkt berättar att 

hon målat mössen som hjälpte Askungen sy sin klänning. Sofia berättar och pekar 

mycket på sin teckning. Alice sitter tyst hela tiden men observerar de andra barnen, när 

Mia frågar om hon vill visa sin bild tittar hon ner utan att svara.  

 

Vid den här aktiviteten kunde man se samspelet genom att barnen gjorde en gemensam 

aktivitet där de ville delge varandra resultatet, både genom att visa och berätta. Även 

Alice var delaktig genom att iaktta och observera kamraterna, hon var inte aktiv i 

samtalet men kanske ett steg närmare till att vara mer aktiv en annan gång. Det var en 

kommunikativ aktivitet där barnen var tvungna att förmedla sig genom talspråk för att 

de andra skulle förstå vad de berättade. 
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Anna sitter tillsammans med barnen i ring på samlingsmattan, hon har en bok om 

Mamma Mu i handen. Barnen ser glada ut när Anna slår upp första sidan och ger den 

till Emma som sitter på hennes vänstra sida. – Vad händer på bilden, Emma? frågar 

Anna. Emma räknar upp föremål hon ser på bilden som; Mamma Mu, Kråkan, träd, 

gräs och blommor, hon ler när hon pratar och pekar på sakerna i boken och tittar upp 

på de andra barnen då och då. Hon ger boken till Alice som sitter bredvid henne, Alice 

kryper ihop något när hon får boken, hon tittar på det nya uppslaget, tittar på Anna och 

säger: - Mamma Mu, Anna frågar om hon inte vill säga mer och Alice skakar på 

huvudet och ger boken till Anna. Anna ger boken till Carl som sitter bredvid Alice på 

andra sidan. Carl berättar utförligt om bilden och vad som händer. – Kråkan vill inte 

hjälpa Mamma Mu städa, flyger iväg, säger han. Carl tittar på de andra barnen medan 

han berättar, han vänder blad i boken men då stoppar Anna honom och säger; - Nu är 

det Klaras tur att berätta. Carl ger boken till Klara. Klara sitter tyst till en början och 

Anna frågar vad Mamma Mu och Kråkan gör och då berättar Klara att ”Mamma Mu 

sopar”. Sist är det Johans tur, han sitter på Annas högra sida. Johan tittar på bilderna 

och pekar på bilderna, Anna säger vad sakerna heter som t.ex. ”Kråkan, ladugård, 

Mamma Mu” osv. 

 

I den här situationen märks det att barnen är kända med upplägget och vet vad som 

förväntas. Det var även tydligt att de kände igen boken och att de hört den flera gånger 

tidigare. De visade på samspel genom att vänta på sin tur och visa intresse för 

kompisarnas bilder. Barnen kunde dela med sig till andra och utföra en uppgift. Johan 

som har svenska som andraspråk samspelade på ett annat sätt, han upprepade en del ord 

ibland och kunde genom att peka på sina bilder få orden av läraren istället för att 

flytande berätta vad han såg. Varje barn fick chans att berätta och visa det de ville och 

kunde utmanas på sin egen nivå, de berättade saker utifrån deras eget intresse som hade 

kopplingar till sagan, vilket ger barnen chans att ta del av varandra erfarenheter och kan 

därmed bygga på sina egna erfarenheter och lära av varandra.   

 

Mia sitter med barnen framför sig ute på gården, hon har precis läst sagan om 

Askungen. Carl och Felix lämnar gruppen och går mot sandlådan. Mia säger; - Nu ska 

vi spela teater med Askungen. Hon säger till Klara att hon är Askungen, Emma och 

Sofia blir styvsystrar och Alice blir den goda fen. – Jag spelar både styvmamma och 

prins, säger Mia. Mia börjar berätta sagan ur minnet och talar om för barnen vad de 

ska säga och göra.  

 

Mia var väldigt aktiv under dramatiseringen och det märktes att barnen inte riktigt visste 

vad som förväntades av dem därför var det ganska passiva till en början. Mia upprepade 

dramat flera gånger och rollerna byttes, allteftersom tog barnen mer plats och förstod 

vad de skulle säga och göra. Detta syntes tydligt i aktivitet och barnen såg gladare ut. 

Genom samspelet med Mia och hennes tydliga sätt att kommunicera på utvecklas en 

förståelse för aktivitetens syfte och barnen lär sig känna av när något förväntas av dem 

och det blir deras tur att agera. De måste följa med i händelsen för att förstå vad som ska 

ske och det sker i ett samspel både med Mia som tydligt visar vad de ska göra men 

också med de andra barnen som är med och agerar på samma villkor. Samspelet sker 

här både genom språket och med gester. 
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5.1.2 Delaktighet och talutrymme 

Här fokuserar jag studien på barnens delaktighet och talutrymme i aktivitetern det vill 

säga vilka möjligheter som finns för barnens aktiva deltagande. Där de inte endast sitter 

och lyssnar på sagan utan också får vara aktiva samt fritt får berätta själva.  

 

Mia sitter på samlingsmattan med barnen i en halvcirkel framför sig. Hon börjar med 

att fråga barnen vad de minns från sagan om Askungen. – Askungen ledsen, säger Sofia 

samtidigt som hon gör en ledsen min med munnen. Mia frågar varför Askungen var 

ledsen, - De är dumma, svarar Carl – Mm systrarna, lägger Emma till. – Man måste 

vara snäll, säger Klara. Mia frågar om någon minns något annat och Felix berättar att 

mössen blev till hästar för att ”tanten trollade”. Till Alice ställer Mia mest ja- och 

nejfrågor och Johan upprepar olika ord som både barnen och Mia säger. 

 

Barnen får med eget initiativ ta del av talutrymmet, de får reflektera och diskutera fritt 

när de har något att säga. De flesta barnen upplevdes avslappnade inför detta förutom 

Alice som Mia istället fick ställa ledande frågor till för att få henne delaktig. I den här 

situationen får barnen ta mycket plats och de får också chans att få fram varandra i sina 

reflektioner då ett barn kan svara och berätta vidare på något som något annat barn sagt. 

Mycket fokus av barnens tankar och reflektioner hamnade på att Askungen var ledsen 

och att andra var dumma mot henne, detta tänker jag kan ha att göra med att det är något 

som ligger de nära till hands och som de kan relatera lättare till i och med sina egna 

erfarenheter och det gör det också tacksamt att kunna prata om. 

 

Anna har samlat barnen i ateljén, barnen sitter på bänkar bredvid varandra, framför 

dem på golvet ligger en stor hög med skor i olika färger, storlekar och modeller. Anna 

själv sitter på golvet vid skorna. Anna inleder med att kortfattat berätta sagan om 

Askungen för barnen. Sen berättar Anna att de ska prova skor precis som Askungen fick 

göra med glasskon. Anna börjar med att erbjuda Klara ett par guldiga sandaletter med 

paljetter på – För stor! utropar Klara med en gång sen går hon en runda med skorna 

och sen tar hon av sig dem och sätter sig igen då hade Anna redan tagit fram ett par 

skor till Carl, skorna var röda hade en liten klack och knäppning. Carl försökte att 

knäppa en stund men till slut frågar han Anna om hjälp att knäppa sen gick han fram 

och tillbaka framför spegeln. – Jag vill också, säger Felix till Carl – Nej, svarar Carl 

och fortsätter gå fram och tillbaka med skorna på. Anna tar fram ett par andra skor och 

försöker få Carl att prova dem istället och då sätter han sig ned och tar av sig skorna 

och räcker dem till Felix. Fram till nu har Alice suttit lite i bakgrunden och observerat 

aktiviteten men nu ansluter hon och sätter sig på golvet och börjar känna lite på skorna. 

– Vill du prova de här? frågar Anna och Alice nickar. Det är ett par gröna sandaler 

med glittriga blommor på. Aktiviteten pågick i ungefär en halvtimme sen var det Anna 

som bröt upp och talade om att det var dags att gå ut. 

 

I den här aktiviteten fick barnen chans till ett eget aktivt deltagande där de fick använda 

fler sinnen än bara lyssna och tala. Detta kan varit en del i att barnen kunde koncentrera 

sig så pass länge med aktiviteten till skillnad mot när de sitter i en ”vanlig” samling då 

det kan börja krypa i benen efter 10-15 minuter. De kunde styra själva över sitt 

talutrymme och det blev mer naturliga samtal med varandra eftersom det blev till en lek 

och Anna inte styrde så mycket. Alice kom in i leken efter att hon iakttagit de andra en 

stund sen kunde hon också delta om än väldigt lågmält, Anna gjorde ingen stor sak av 

det utan lät henne få ta den tid hon behövde. När Alice anslöt sig så bemötte Anna 

henne på ett sätt som att hon varit delaktig hela tiden. Anna berättar för mig att hennes 

mål med uppgiften var att jobba med olika matematiska begrepp som framkommer när 
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man provar skor, hon säger att målet blev uppfyllt men att den stora behållningen för 

barnen nog var att få uppleva och bearbeta sagan på olika vis. Hon menar att även om 

aktiviteten var matematiskt inriktad blir det ändå språkutvecklande för barnen då de 

använder ord och begrepp för att kommunicera. 

 

Mia sitter på golvet, vid sin vänstra sida har hon en flanotavla och barnen sitter 

framför tavlan. Mia börjar berätta sagan om Askungen med hjälp av flanobilder. Hon 

sätter upp en bild i taget på tavlan och så berättar hon om den. Ibland ställde hon 

frågor om bilderna ex; - Vad händer här? eller – Vad hände sen tror ni? Barnen 

svarade på frågorna och Mia fortsätter med sitt berättande. Mia höll upp en bild på 

Askungen som gråter och sen frågar hon Alice – Varför är Askungen ledsen? Alice 

svarar nästan på en gång – De är dumma, säger hon och pekar på bilden med 

styvsystrarna. – Ja precis! bekräftar Mia. 

 

Det här sättet att arbeta med sagan ger ett inlevelsefullt intryck och chans till 

improvisation. Barnen blir delaktiga eftersom att de kan flika in och berätta delar av 

sagan eftersom de känner igen den så väl och de får se på bilderna till hjälp. Mia gav 

barnen mycket utrymme till egna reflektioner och tankar genom att ställa mycket frågor 

och lyssna när de hade något att säga. Det blev inget direkt flyt i sagan men det märktes 

att barnen var delaktiga i själva sagoberättandet eftersom det fick så mycket 

talutrymme. Alice tog inte så mycket av talutrymmet självmant och vid något tillfälle 

gav Mia henne ordet och då svarade hon. 

 

5.2 Resultat av intervjuerna 
I den här delen framkommer resultatet av intervjuerna utifrån de begrepp som är 

meningsbärande i studien och ligger till grund för mitt syfte. Jag utgår ifrån samma 

begrepp som i resultatet av observationerna och dessa ligger till grund för barnens 

språkutveckling. 

 
5.2.1 Samspel och kommunikation 

Jag undrade på vilket sätt Mia anser att sagosamlingar är språkutvecklande och hon 

säger: 

Barnen lyssnar och imiterar det man säger och då skapas dialoger och frågeställningar, 

därför är samspelet viktigt för språkutvecklingen.  

Genom att bygga vidare på en aktivitet och fortsätta arbeta med sagan är det som utgör 

ett tematiskt arbete. Jag undrade hur Mia tänker att hon skulle kunna arbeta vidare med 

sagan t.ex. efter den skapande aktiviteten utifrån sagan: 

Det är viktigt att ta vara på barnens fantasiförmåga och att samtala om barnens teckningar 

det kan också göra att barnen blir lockade av att skapa något mer. 

Kommunikationen mellan barnen blir avgörande för att inspireras och bygga vidare på. 

Mia säger: 

Mitt mål med att arbeta med sagan är att väcka barnens intresse och ge dem positiva 

upplevelser. 

Hennes strategier och arbetssätt när hon introducerar en ny saga är att läsa eller berätta 

sagan med ett varierat röstläge, för att barnen ska förstå och kunna ta till sig sagan 
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använder hon sig av tydliga flanobilder. Detta menar hon ökar barnens glädje och 

intresse för sagan, Mia säger : 

Jag brukar avsluta en saga med att ställa några enkla frågor, t.ex. vad tror ni händer sen? 

De som vill får också gärna återberätta sagan med hjälp av flanobilderna. 

Anna menar att barnen utvecklar flera aspekter av språkutveckling som; dialog, 

begrepp, samband och skillnad mellan begrepp, lyssna, berätta, återberätta och 

ordproduktion i samspelet med andra. Även i dramaleken anser Anna att barnen 

uttrycker och tränar själva på lingvistiska delar i språkutvecklingen, framförallt 

pragmatik och syntax. Anna berättar: 

Min tanke är att barnen blir utmanade i att få återberätta, lyssna och berätta vad de kan se 

i bilden och det ger barnen en djupare förståelse. Barn som aldrig varit i en ladugård till 

exempel kan inte veta vad det innebär om de inte får hjälp att bilda sig en bild av hur det 

kan se ut.  Rika illustrationer och samtal med varandra kring dessa hjälper barnen i dess 

begreppsbildning.  

Anna fortsätter: 

Barnen i gruppen har kommit olika långt i sin språkutveckling och utmaningen hamnar 

då också på olika nivå men likaväl kan de lära av varandra genom att ta del av andras 

erfarenheter och tankar. När vi arbetar tematiskt ger vi barnen fler och rikare tillfällen att 

fördjupa och befästa sin kunskap. 

Vanlig läsning sker mer för att roa eller varva ner och mysa än språkutveckling och 

kunskapsinhämtning menar hon. Fördelarna med att arbeta tematiskt hävdar Anna är att 

man kan ta till vara på barnens intresse för enskilda saker och händelser som 

framkommer i sagan och därmed öka och fördjupa kunskapen ännu mer, inte bara 

språkligt utan även inom andra områden. Samspelet är viktigt och det beskriver hon så 

här: 

Barnen får chans till att dela med sig av egna erfarenheter samt ta del av de andra barnens 

tankar. 

Nackdelen eller snarare svårigheten som Anna uttrycker det är att det kan vara svårt att 

planera i förväg då man inte vet vilket spår temat kommer att ta och vad vi ska satsa på i 

verksamheten för att hålla barnens intresse vid liv vilket gör att det är viktigt att vara 

lyhörd inför barnens tankar. 

 

5.2.2 Delaktighet och talutrymme  

Mia tvekade på frågan om hon tyckte att aktiviteten blivit som hon tänkt sig:  

Jag tycker att det är ganska svårt att kunna fånga alla barns olika intressen men det hade 

nog gått bättre med en handdocka, en vacker sko eller klänning som komplement. 

Att alla får chans till samtalsutrymme är viktigt och jag frågade Mia om hon medvetet 

arbetade med att alla barnen fick samma samtalsutrymme och hon svarar: 

Jag försöker se till att alla får samma chans till talutrymme oberoende på vem det är men 

det kan vara svårt att bromsa barn som älskar att synas och höras. Jag tycker att det är 

viktigt att kunna lyfta fram och hjälpa de blyga och försiktiga barnen utan att det blir 

obehagligt. 
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Mias mål med en samling är att se och ge alla som vill talutrymme, det är också viktigt 

att barnen lär sig lyssna på varandra och vänta på sin tur, ett sätt att träna detta kan vara 

att låta barnen hålla i en sångsamling eller flanosaga menar hon, på det sättet blir barnen 

delaktiga på ett helt annat sätt. Hon fortsätter med: 

Att arbeta tematiskt med en saga istället för att bara läsa gör att man kan fördjupa sig mer 

och följa sidospår som kan uppstå. Det gör att barnen blir mer delaktiga än genom enbart 

läsa en saga.  

I intervjun med Anna frågar jag om det blev som hon hade tänkt sig med samlingarna 

och hon säger: 

 

Jag vill att barnen ska få vara delaktiga och berätta med egna ord. Det jag kunde gjort 

annorlunada var att välja en  kortare saga som barnen fick öva på att återberätta eller 

ställa specifika frågor som barnen kunde fått svara på.  

 

Annars planerade Anna samlingen utifrån det tema som det arbetade med vid det 

tillfället, vilket var Askungen.  

 

Jag är inriktad på matematik i mitt dagliga arbete och ville därför att barnen skulle få ta 

del av några matematiska begrepp på ett lekfullt sätt.  

 

Detta gjorde hon genom att spela upp och samtala kring sagan för att sen koppla till de 

matematiska begreppen i aktiviteten med de olika skorna.  

 

Jag är nöjd med hur skoleken utvecklade sig och jag fick till ett aktivt deltagande hos 

barnen. 

 

I intervjun framkom även att hennes mål med att presentera och arbeta med sagan var 

att träna barnen på att återberätta, lyssna och fritt berätta om vad som intresserade det 

enskilda barnet, hennes sekundära mål var att barnen skulle utveckla sin 

begreppsbildning. Anna berättar om sina strategier och arbetssätt att ta sig an sagan: 

 

Jag anser att det är viktigt att inleda på ett tydligt sätt så att det inte uppstår någon 

osäkerhet hos barnen. Jag behåller barnens uppmärksamhet och intresse genom att de får 

vara delaktiga genom att ställa följdfrågor, peka på olika objekt och samtala kring det.  

 

Hon låter ett barn som är lite mer drivande och kunnig få börja så att de andra barnen 

förstår vad de ska göra. Annas strategier kring de barn som inte har samma möjlighet att 

hålla fokus lika länge få berätta i mitten ungefär så det har kunnat vara delaktiga en 

stund och inte behöver sitta som på nålar och vänta på de andra. Hennes intention är att 

avsluta genom att summera vad de gjort och pratat om. På frågan om talutrymmet svarar 

hon: 
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Jag anser inte att alla ska ha lika mycket talutrymme men alla barn ska få det talutrymme 

de behöver. Barn som har mycket talutrymme i den fria leken kan få stå tillbaka lite i en 

språksamling för att ge utrymme till de barn som spontant inte får eller tar så mycket 

plats. De barn som får lite mindre talutrymme får istället träna på att få lyssna och hålla 

en demokratisk dialog.  

Anna hjälper de barn som är tysta och inte har samma ordförråd genom att ställa frågor 

de kan svara på och lyssnar intresserat på dem. Däremot i aktiviteten med skorna ges 

alla barn i stort sett samma talutrymme, hon menar att vissa barn kan behöva stöd med 

att uttrycka sig och då väljer hon att ställa ledande frågor. Genom att byta roller i 

dramaleken ges också möjlighet att få en roll med mer eller mindre repliker. Det är 

viktigt att känna av hur mycket barnen är bekväma med att stå i centrum: 

Vi som pedagoger bör vara väldigt lyhörda inför barnens känslor och inte tvinga något 

barn till att svara om det blir jobbigt för dem. 

Om något barn är tyst ställer hon ja och nej-frågor eller ber barnet peka och visa för att 

förmedla sig och blir på så vis delaktig för att bygga upp tryggheten med att tala och 

synas i grupp.  

När barnet känner sig trygg i samlingar och aktiviteter så kommer vissa prestationskrav 

att förekomma men det blir även en positiv delaktighet för barnen. 
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6 Diskussion 
I följande diskuteras de svar och resultat jag fick fram vid mina observationer och 

intervjuer dessa kopplar jag till arbetets bakgrund. 

 

6.1 Samspel och kommunikation 
I resultatet framkommer att båda förskollärarna tycker det är viktigt att väcka ett 

intresse med sagan för att få barnen nyfikna och vilja ta till sig ny kunskap. Man kan 

även se att förskollärarna använder sig av olika typer av litteracitetsaktiviteter i sitt sätt 

att arbeta med sagotemat, det stannar alltså inte vid att bara läsa en saga utan de 

vidareutvecklar och följer upp arbetet hela tiden. Exempel på detta visade sig bl.a. vara 

att barnen själva får chans att med egna ord återberätta sagan för förskolläraren och sina 

kamrater, de får träna på att berätta och förklara vad de ser på bilderna, de lyssnar och 

imiterar. De får även chans att prata om känslor och saker som händer vilket leder till 

olika frågeställningar och dialoger barnen emellan med stöd av förskolläraren. 

Johansson (2005) menar att när man använder dialog i samband med sagoläsning så får 

barnen en chans att uttrycka sig och sina känslor kring bokens innehåll och bilder. Det 

är viktigt att låta barnen avbryta läsningen om de känner att de har något de vill prata 

om angående boken och dess mening (a.a).  

 

Samspelet mellan den vuxne och barnet ligger till grund för språket dock krävs det även 

en fördjupande aktivitet kring temat för att utveckla barnets språk  I 

ett fungerande samspel mellan barnet och den vuxne kan man läsa av och tolka olika 

uttryck hos varandra vilket stärker relationen och förståelsen för varandras omvärld 

(Granberg 1999). Sagoläsning ger barnen chans till att ta till sig nya ord och i samspel 

med förskollärarna stärks barnens tal (Svensson 1998).

Vygotskoijs tankar utifrån det 

sociokulturella perspektivet blir också förankrat här när det handlar om att lärandet sker 

i samspelet med andra (Säljö, 2006), förskollärarna gör medvetna val när de ser till att 

barnen är delaktiga i aktiviteterna och sagans innehåll.  

 

Kommunikation har en stor del i barnens språkutveckling och det är mänsklighetens 

viktigaste verktyg. Det innebär bl.a. att man har förmågan att läsa av och förstå andras 

uttryck (Granberg 1999). Det kan lätt kopplas till bakgrunden där det tas upp mycket 

om att samspelet med vuxna är väldigt viktigt och det ser man tydligt i resultatet där 

förskollärarna är aktiva och lyhörda för situationen och vägleder och stöttar barnen i sin 

språkutveckling. Svensson (2009) menar att det innebär att man är delaktig i samspelet 

med varandra och får ett gemensamt utbyte av samtal, lyssnande, behov och tankar. Det 

viktigaste är inte att vi kan svara korrekt på barnens frågor utan det viktigatiga ligger i 

att vi kan dela barnens tankar och funderingar för att stärka barnets omvärldsuppfattning  

Det framkommer också i resultatet vikten av att den vuxne lyssnar 

och visar intresse när barnen ska prata eller berätta något, att barnen känner sig sedda 

och att det de har att säga är viktigt även för den vuxne. Gramstrup Olofgörs (2008) 

menar att om den vuxne lyssnar så har barnet alltid något att berätta, om den vuxne, i 

det här fallet förskolläraren litar på barnets förmåga litar också barnet på sin egen 

förmåga då berättandet stärker barnets självförtroende. Skillnaden mellan att arbeta med 

sagan som tema kontra vardaglig högläsning/läsvila anser förskollärarna vara att genom 

ett tematiskt arbetssätt får barnen ett rikare och mer fördjupat kunskapstillfälle, läsvilans 

funktion handlar mer om att roa barnen samt få dem att varva ned. Som man kunde se i 

Dambers m.fl. (2013) modell med trianglarna i bakgrundsavsnittet kunde man se 
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kopplingen till vad som framkom i resultatet då läsvilan precis som förskollärarna 

beskriver mer handlar om en omvårdnadsfunktion snarare än kunskapsfokus (a.a). 

Svårigheten med det tematiska arbetet kan vara att det är svårt att i förväg planera 

verksamheten då tanken är att man ska följa barnens vägar, sidospår och intressen. Det 

är viktigt att vara lyhörd för barnens intressen, om barnen visar ointresse och inte vill 

vara med krävs det att man som förskollärare kan vara flexibel och tänka om så att man 

kan locka med sig barnen och få de intresserade (Damber m.fl., 2013). 

 

 

6.2 Delaktighet och talutrymme  
Ingen av förskollärarna fokuserade på att alla barnen skulle ha lika mycket talutrymme 

utan de fokuserade istället på att de skulle få det talutrymme som de individuellt 

behövde. Vissa är blyga och osäkra, de kan man inte tvinga fram någonting ur utan 

istället stödja dem där de är med ledande frågor osv. De som är mer framåt och gärna tar 

talutrymme kände de båda förskollärarna att man kunde behöva bromsa lite för att de 

också skulle få en chans till att träna på att lyssna på andra. Det märkets tydligt att Mia 

inte pushade på de mer tystlåtna barnen att prata om hon kände att de upplevde det som 

jobbigt. Anna menade att hon försökte att ”tysta” de barn som tog för mycket 

talutrymme för att istället lyfta fram de tystare barnen, det framkom inte under 

observationerna.  

 

Arbete med teman som innehåller begreppsbildning, sagoläsning och återberättande ger 

barnen en större förståelse för sin egen omvärld (Arnqvist, 1993). Innehållet i böckerna 

kan utvidgas och kopplas till att ge ett sammanhang i barnens egen värld för att ge ökad 

förståelse (Johansson, 2005).

 är delaktiga i temarbetet då man följer deras val av t.ex. saga eller hur man ska 

gå vidare med den och då interagerar de vuxna tillsammans med barnen och 

pedagogerna ändrar ibland riktning efter barnens tankar och vad de verkar mest 

intresserade av vilket ibland gör att man får frångå sin planering för att följa barnen då 

det ger en djupare kunskap och förståelse samt intresse hos barnen

  

 

Förskollärarna i studien menar att vinningar i att arbeta tematiskt med sagor ger barnen 

ökat ordförråd, de lär sig begrepp och att beskriva saker, de får träna på att förklara och 

svara på frågor. De får träna på att föra dialog och lyssna på andra. Mia menade att 

tematiskt arbete gav större bredd, det syntes tydligt genom att hon använde samma saga 

på helt olika sätt under de observationerna. Även att det var samma saga visade barnen 

intresse och kunde komma med reflektioner. Anna tyckte att skillnaden mellan 

tematiskt arbetsätt och högläsning var att högläsningen handlade om att roa och det 

tematiska arbetet gav en djupare kunskapsinlärning vilket jag tydligt kunde se i hennes 

sätt att ta sig an sagan då det var mycket konkret arbete och tydliga mål.  Även Ekström 

och Isaksson (2003) menar att sagoläsning ger barn ökat ordförråd och språkförståelse. I 

avdelningens syfte och mål (se; bilaga 2) inför temarbetet kan man läsa att de ska 

använda sagan till att träna turtagning, att lyssna, svara och att utöka språkförståelsen 

och den språkliga medvetenheten samt öka ordproduktion och stärka meningsbyggnad. 

Detta kan man även se i resultatet att de kommit fram till och att barnen varit delaktiga i 

sitt eget lärande. Vidare står det även i målet att de strävar efter att barnen ska få chans 
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till att reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar och detta ser man också 

tydligt i resultatet då förskollärarna beskriver hur barnen får ta del av verksamheten, 

barnen blir inbjudna i sagan och får vara delaktiga. 

I studien framkommer vikten av att ha en pedagogisk tanke med högläsningen samt hur 

viktigt det är att följa upp läsningen med meningsfulla litteracitetsaktiviteter.  
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7 Pedagogiska implikationer 
Vidare framtidsaspekter utifrån studiens resultat kan vara att djupare undersöka hur ett 

tematiskt arbetssätt kan stödja andra delar i barns utveckling som matematik, motorik, 

naturvetenskap osv. Det kan leda till en större förståelse för barns kunskapsutveckling 

och vad de behöver för att kunna ta till sig ny kunskap. 

Det är också intressant att se hur äldre barn t.ex. i skolåldern kan arbeta tematiskt med 

olika områden för att främja sin utveckling som då gått över till att handla om läs- och 

skrivutveckling. Är det lika mycket temaarbete i skolan eller tillhör det mer förskolans 

värld? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
1. Vad hade du för mål med ditt sätt att presentera och jobba med sagan? 

 

2. Vad har du för strategier/arbetssätt när du inleder, läser och avslutar 

 

3.  Blev det som du hade tänkt dig? 

 

4. På vilket sätt anser du att sagosamlingarna var språkutvecklande? 

 

5. Hur kan man jobba vidare med språket med sagan som verktyg? Exempelvis 

efter målning från Askungen? 

 

6. Arbetar du medvetet med att barnen ska få lika mycket samtalsutrymme? I så 

fall på vilket sätt? 

 

7. Hur planerade du sagostunden med sagan Askungen? Hur fick du ut mesta 

möjliga ut av den sagostunden, kunde du gjort på något annat sätt? 

 

8. Vad tycker du skiljer sig från att arbeta tematiskt med sagor mot den ”vanliga” 

läsningen som förekommer i verksamheten? 

 

9. Vad anser du är de största fördelarna/nackdelarna med att arbeta tematiskt? 

 

 

Bilaga 2 Förskolans syfte och mål 2014/2015 

 

Gemensamt syfte med temat: 

● Det gemensamma temat ska fokusera mot målen i årets 

verksamhetsuppdrag 

● Temat ger oss möjlighet att arbeta systematiskt med vårt kvalitetsarbete 

● Temat sätter ramarna för prioriteringar och begränsningar utifrån målen i 

verksamhetsuppdraget och läroplanen 

 

Mål i verksamhetsuppdraget 2014 

● Minst 97 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med den förskola som 

deras barn går på 

● Minst 87 % av vårdnadshavarna till barn som går p förskolan upplever 

att de har inflytande i verksamheten 

● Verksamheten har strävat efter att ge alla barn möjlighet att utveckla sin 

förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar 

och försöker förstå andras perspektiv 

● Verksamheten har strävat efter att ge alla barn möjlighet att utveckla sin 

förmåga att urskilja, uttrycka, under söka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp 

 

Vilka språkliga och kommunikativa möjligheter ser vi i temat? 

● Samspel – sagan som en gemensam plattform i lek och samspel 



  
 

II 

● Kommunikation – turtagning, lyssna, svara, ögonkontakt, satsmelodi, 

röstläge, röststyrka, taltempo 

● Språkförståelse – betydelsen av orden (se, göra, röra, höra) 

● Språklig medvetenhet – att kunna reflektera över språket 

● Ordproduktion 

Meningsbyggnad 

 


