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Abstract 

___________________________________________________________________________ 

Författare: Anette Sundqvist & Anette Wagner 

Titel: Sagans olika roller utifrån ett pedagogiskt perspektiv, en studie om sagans betydelse för 

barns språkutveckling 

Title: The different purposes of the fairytale from an educational perspective, a study of how 

the fairytale can support the development of language for children in pre-school  

  Antal sidor: 30 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med examensarbetet har varit att se sagans betydelse för ett barn i förskoleålderns 

språkliga utveckling. Syftet var även att undersöka hur pedagogers och föräldrars 

engagemang kan bidra.  Metoden som använts i examensarbetet är en kvalitativ undersökning 

på två förskolor med olika förutsättningar. Därefter har sedan jämförts likheter och skillnader 

mellan hur barnen tagit till sig av sagans ord och mening. Det har även gjorts 

enkätundersökningar där föräldrar och pedagoger har fått ge sin syn på hur de upplever att 

barn påverkas och utvecklas av sagor. Bland svaren har bl.a. pedagoger bidragit till 

examensarbetet med olika idéer på hur man kan locka barn till sagoläsning på ett pedagogiskt 

sätt.  

Det har genomgående under arbetets gång visat sig hur sagans betydelse, och flera olika 

roller, påverkar barnets språkliga utveckling men även hur sagan påverkar barnets självkänsla, 

trygghet, koncentration, nyfikenhet och fantasi. Det som lärts är vikten av att vara tydlig  

likväl mot enspråkiga barn som flerspråkiga barn och att pedagogen är observant på att 

uppfatta barnets förståelse språkligt. 

 

Nyckelord: Förskola, pedagogisk metod, saga, sagor, språkutveckling 
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1 Inledning  

Sagor ligger oss varmt om hjärtat och att läsa har alltid varit av stor betydelse för oss båda. Vi 

har alltid läst mycket sagor för våra barn men också på förskolan. Syftet med vår uppsats 

ligger främst i att se hur sagan som ett medel utvecklar barns språk. Vi upplever att genom 

sagan kunna nå barnen och att den sätter igång lek, fantasi och samtal. Både Lindö (2005) och 

Granberg (1996) beskriver sagans olika roller och menar att det är viktigt att läsa högt för 

barn då det bl.a. ökar deras ordförståelse och meningsuppbyggnad automatiskt genom att 

barnet lyssnar till sagor samtidigt som det skapar en närhet som är viktig. Detta vittnar även 

Lindhagen (1993) om och menar att just för att öka den språkliga medvetenheten hos barnet är 

sagoläsningen ett utmärkt redskap. 

Vidare har vi sett att de förskolorna vi arbetar på ser sammansättningen av barngruppen olika 

ut. Ena förskolan har nästan renodlat barn med svenska som ett första språk medan den andra 

har precis tvärtom. Detta vill vi jämföra för att se likheter/skillnader mellan hur barnen deltar i 

sagoläsningen. Svensson (2009) skriver om att enspråkiga eller flerspråkiga barns utveckling 

sker med ungefärligt samma mönster men att takten på inlärning kan ta lite längre tid hos 

flerspråkiga. Därför är konkreta, meningsfulla aktiviteter och en tydlighet i språket extra 

viktigt, skriver Hagtvet (2004). Bjar & Lidskog (2003) menar att det är grundläggande för alla 

barn att få en god social- och kommunikativ förmåga för att kunna delta i samhällslivet i 

framtiden.  

Förskolans läroplan (Skolverket 2010), vilken all verksamhet i förskolan grundar sig på, är 

tydlig med hur viktig barns språkliga och kommunikativa förmåga är och den befrämjar lek, 

kreativitet och ett lustfyllt lärande för alla barn. Författarna menar att sagan kan vara ett 

redskap att fylla barnets språkliga medvetenhet med och genom ett samarbete mellan kreativa 

pedagoger och föräldrar stärks barnen för deras framtid.  

1.1 Syfte 

Avsikten med vår undersökning är att se sagans betydelse i barns utveckling av språket. Samt 

att se hur man kan använda sagan som ett pedagogiskt verktyg i detta. Vidare vill vi veta hur 

pedagogers och föräldrars engagemang kan bidra till hur barn utvecklar sitt språk. Slutligen i 

undersökningen vill vi se om det finns likheter och skillnader mellan deltagande förskolor. 
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1.2 Frågeställningar 

 På vilka sätt tar barnen till sig sagans ord och mening och använder det i leken? 

 Vad är föräldrars och pedagogers syn på sagans betydelse för språklig utveckling för 

barn? 

 På vilka sätt används sagan som ett medvetet och pedagogiskt verktyg för att nå barnets 

språkliga medvetenhet på förskolan? 

 Finns det likheter/skillnader i hur barnen deltar i sagor mellan förskolorna i 

undersökningen?   
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2 Bakgrund 

Sagostunden har flera syften och pedagogiska uppgifter, menar Granberg (1996). Barn 

utvecklas genom sagan på flera områden bl.a. i sin självkänsla, språkutveckling, empati och 

fantasi. Lindö (2005) skriver att det är just i förskolan som de yngsta barnens aptit och 

intresse för böcker är som störst. Det är viktigt att det finns pedagoger som tycker om att läsa 

för att fånga upp barnens intresse att lyssna på böcker. ”Barnen ska tidigt få stifta bekantskap 

också med det skrivna språket och den rikedom som finns i böcker. Att lyssna på och samtala 

om berättelser och sagor utvecklar språket. Det ger nya erfarenheter och stimulans för fantasin 

och skapar nyfikenhet inför det skrivna språket” (Granberg 1996:41). 

2.1 Tidigare forskning  

En studie som genomförts av  Magnusson Klint (2009) fokuserar på sagans möjligheter och 

utveckling med fokus på harmoniska barn. Magnusson Klint (2009) påvisar att barn blir mer 

kreativa genom sagoläsning även om detta kan ses som en generell bedömning. Magnusson 

Klints forskning visar även på att sagornas värde leder till utveckling både emotionellt och 

kognitivt, vilket i sin tur hjälper barn att skapa en identitet och ett genuint engagemang, på ett 

meningsfullt sätt. Att sagor inte alltid får ett gott slut ger barn en tankeställare i kampen 

mellan gott och ont samt lek och allvar. När det gäller barns individuella utveckling kan 

sagorna hjälpa till att bearbeta särskilda problem som barn kan uppleva i vardagen.  

2.2 Styrdokument 

I förskolan styrdokument står det: 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

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

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 

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

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

kunskaper inom andra områden.” (Skolverket 2010:7) 

med dess mål att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn  

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv, 

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

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  
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 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner, 

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa,” (Skolverket 2010:10). 

2.3 Språkutveckling, språklig medvetenhet 

Lindhagen (1993) anser att för att öka den språkliga medveten hos barn är sagoläsning ett 

utmärkt redskap. När det gäller hur barn uppfattar språkets fonologiska struktur varierar detta 

då en del barn uppfattar det omedvetet och automatiskt medan andra barn inte gör det. 

Språklig medvetenhet kan delas upp i olika delar, funktion, innehåll och form. Fonologisk, 

semantisk och pragmatisk utgör tre av dem. Den fonologiska medvetenheten handlar om att 

vara medveten om språkljud, att kunna höra och själv ta bort eller lägga till fonem i en 

mening. Fonologisk medvetenhet kan tränas bl.a. genom rim och ramsor. Semantisk 

medvetenhet handlar om vikten av att förstå innehållet i ord och satser. Den pragmatiska 

medvetenheten handlar om på vilket sätt man använder språket. Genom att använda sig av 

språklekar och gåtor, stimulerar man barns pragmatiska förmåga (Svensson 2009).  

2.4 Bidragande faktorer till barns språkutveckling 

Böcker, högläsning och fritt fabulerande betraktas vanligen som en bidragande faktor till 

barns språkutveckling. Ljungström & Hansson (2006) beskriver hur barnboksförfattaren 

Lennart Hellsing tänker kring högläsning, han menar att högläsning ger barnen känsla för hur 

språket låter och uttalas. Det spelar egentligen inte någon större roll vad man läser för ett 

barn, bara att man läser. Ju mer man läser och berättar desto större ordförråd och förståelse för 

språket får barnet (Ibid). Fast (2001) menar att de barn som ofta får lyssna på sagor får 

mycket extra med sig jämfört med de som inte får höra på sagor lika ofta och genom sagor får 

barn möjlighet att utveckla sitt språk på flera plan. De kan lära sig hur språket är uppbyggt 

och får öva sig i att lyssna till berättelsens innehåll men också till dess form. Samtidigt får de 

möjlighet att lära sig nya ord.  

2.5 Tidig språkstimulans 

Kåreland (2001) tar upp vikten av språkstimulans i tidig ålder och menar att det är svårt att ta 

igen förlorad språkträning. Barn som växer upp i en ostimulerande miljö har svårare 

förutsättningar inför skolstarten. ”För att kunna läsa ett språk måste man förstå språket. Och 

ju bättre man förstår ett språk desto lättare är det att läsa det” (Ljungström & Hansson 
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2006:10). Lindhagen (1993) skriver att forskarna inte är överens gällande vilken 

läsningsmetod som är den mest effektiva. Däremot är flera överens om att föräldrarnas 

delaktighet har en stor betydelse för barnets språkliga utveckling. Genom att läsa högt för sitt 

barn samt berätta och samtala kring sagan, stimuleras barnets intresse för böcker och språk, 

skriver Kåreland (2001).  

2.6 Språkstörning 

Det finns flera möjliga orsaker till varför en del barn har språkstörningar. Antaganden har 

gjorts att språkstörning skulle bero på upprepade öroninflammationer, detta har dock inte 

kunnat bekräftas. Eller att barnets sociala bakgrund skulle ha betydelse för barnets bristande 

ordförråd men det borde inte betyda språkförmågan i sig, skriver Hansson (i Bjar & Liberg 

2003). Hon menar att en del har svag språklig förmåga, andra starkare. Däremot är ärftlighet 

en bidragande faktor, barn med språkstörningar har ofta någon i familjen med liknande 

problem. Ofta kan en språkstörning vara en kombination av flera faktorer, öroninflammation 

och ärftlig belastning, tror Hansson (Ibid). Kåreland (2001) tar upp vikten av språkstimulans i 

tidig ålder och menar att det är svårt att ta igen förlorad språkträning.  

”Språk- och kommunikativ kompetens får betraktas som nyckelfrågor i dagens 

samhälle eftersom informationssamhället ställer stora krav på dessa frågor. Därför 

utgör barn med språkstörning en riskgrupp, både därför att de har problem med 

muntlig kommunikation och att de löper högre risk än andra barn att ha dyslexi och 

allmänna inlärningssvårigheter. De måste därför få mesta möjliga stöd för att kunna 

utvecklas optimalt. Det främsta syftet med screening är att så långt det är möjligt 

förebygga språkstörning, dvs. att identifiera barn som befinner sig i riskzonen, inte 

primärt att ställa en diagnos” Hansson, (i Bjar & Liberg 2003:203). 

Fast (2001) menar att genom sagor utvecklar barn sitt språk. De kan lära sig hur språket är 

uppbyggt men också få stora möjligheter att lära sig nya ord och uttal. 

2.7 Barn med flerspråkighet 

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och utveckla kunskaper inom andra områden. 

Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” 

(Skolverket 2010:7). 

Enspråkig eller flerspråkig utveckling följer ungefär samma mönster, men takten på 

inlärningen kan skilja sig åt. När ett barn lär sig flera språk samtidigt blir det tydligt att det är 
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en social process och det blir extra viktigt med meningsfulla aktiviteter. I kommunikation 

med andra lär sig den tvåspråkige hur språket byggs upp och genom att i samtalet visa, 

förtydliga eller upprepa ord uppmärksammas specifika drag (Svensson 2009). I grunden är det 

samma språkliga samspel och aktiviteter som används vid enspråkig inlärning som vid 

tvåspråkig men det finns trots det lite att tänka på, menar Hagtvet (2004). Pedagoger bör vara 

tydliga, konkreta och anpassa språket till barnets ”språkliga ålder” och inte till deras 

kronologiska ålder eller kroppsliga storlek. Det är också viktigt att uppmärksamma barnets 

ord- och begreppsförståelse för att kunna vidareutveckla den. Vid t.ex. högläsning aktiverar 

man barnets bakgrundskunskap till textens innehåll och samtidigt kopplas det skrivna och 

talade språket samman. På detta sätt lär sig barn att relatera till egna upplevelser i texten och 

den vuxne kan se hur barnet förstår innehållet, samtidigt som barnet deltar aktivt (Ibid s.161). 

Edwards (2008) tipsar att genom användning av konkret, tredimensionellt berättande 

tillsammans med rekvisita, samtala om bilderna och lägga fokus på vardagliga ord bygger 

man upp ett basförråd. Hon menar att man får välja historier med lättare struktur och sedan 

sakta bygga på efterhand (Ibid). 

Språklig och litterär stimulans är en fråga om social bakgrund snarare än om etnicitet. Barn 

kan utveckla fler än ett språk samtidigt och språkförmågan beror mer på föräldrars läsvanor 

och utbildningsnivå än den dubbla språktillhörigheten, menar Edwards (2008). För att ta till 

sig två språk behöver barnet obegränsad möjlighet att använda sitt första språk. Forskning 

visar att tvåspråkighet ger vinster som alla barn borde få ta del av, menar Hagtvet (2004). Det 

ger begrepp och språkliga kommunikativa färdigheter, såsom förståelse och användning av 

språket vilket ofta kan överföras till ett annat språk. Tvåspråkiga har även många gånger 

tillgång till fler ord och uttryck som de kan använda och får på så sätt ett rikare emotionellt 

och socialt register (Hagtvet 2004). Trots detta behöver barn med flerspråkighet i familjen 

extra mycket språkstimulans på förskolan, menar Edwards (2008). Bjar & Lidskog (2003) 

menar att det är grundläggande att alla barn får en god social- och kommunikativ förmåga för 

att kunna delta och bidra till samhällslivet i framtiden. Det är viktigt att ge barn ett språk och 

det är alltid försvarbart att prioritera språket av allt förskolan förväntas ge barnen under deras 

tid där, ”Språklöshet är maktlöshet” skriver Edwards (2008:20).       

2.8 Folksaga/konstsaga  

Sagans ursprung kan delas upp i folksaga och konstsaga där konstsagan betecknas som en 

skriven berättelse med namngiven författare, tillkommen i modern tid (Lindö 2005). 
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Figur 1 Sagans syfte ur Granberg, Ann 1996. Småbarns 

sagostund, sid 43. Stockholm: Liber 

 

Folksagan däremot härstammar långt tillbaka och kom till bl.a. Europa genom resande 

människor t.ex. köpmän, sjöfarare, slavar, soldater och munkar. Dessa historier var av 

anonymt ursprung och fanns inte nerskrivna utan lämnades vidare muntligt (Granberg 1996). 

Lindö (2005) tar upp att sagoforskaren Bruno Bettelheim menade att barn lär sig om ”tidlösa 

problem” med hjälp av folksagorna. Folksagorna ingav hopp om hur de svagare i samhället 

kunde få upprättelse även om det historiskt inte alltid slutade lyckligt i realiteten. Slutet var 

ofta gott och det goda segrade (Granberg 1996). ”Berättande är en mycket gammal 

pedagogisk metod och har, så långt man vet, använts i så gott som alla kulturer” (Fast 

2001:19).  

Egentlig barnlitteratur har funnits bland barn i ca 200 år, dessförinnan fick de flesta barn 

lyssna till enbart folksagor eller upplästa bibliska texter tillsammans med vuxna. De första 

barnböckerna var inriktade för vuxna med omskrivna texter för att passa barn bättre. Under 

1800-talet nedtecknades folksagor, visor, rim och ramsor på ett nästan vetenskapligt sätt för 

att sedan bearbetas så att det passade barn bättre. Nu kom även nonsensberättelser och 

fantasisagor. Den första moderna bilderboken var ”Pelle Snusk”, en bok som hade ett 

uppfostringssyfte. Den gavs ut år 1845 i Tyskland av Heinrich Hoffman (Granberg 1996).  

2.9 Sagans syfte 

Granberg (1996) tydliggör syftet med sagan 

och menar att sagostunden har flera mål. 

Sagans syfte skapar förutsättningar att 

utvecklas till fantasifulla och harmoniska barn 

med en god självkänsla, god 

begreppsuppfattning och ett välutvecklat 

ordförråd. Men även för att skapa ett intresse 

hos barnen att finna underhållning och 

nyfikenhet för kunskap i bokens värld. Sagan 

ger dessutom barn en god grund för läs- och 

skrivträning. Granberg skriver vidare att barn 

som får lyssna till sagor tidigt dessutom har 

lättare att utveckla empati, inlevelse och 

medkänsla. Allt detta tillsammans befrämjar 

barns intellektuella utvecklig (fig 1).  
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Fröbel definierade Förskolepedagogiken, vilken bygger på idéer, att barn har en inbyggd 

utveckling som kan påverkas positivt i pedagogisk miljö. Förskolans mål med verksamheten 

är att ge barnen en möjlighet till utveckling. För att lyfta fram utvecklingspedagogiken i 

temasammanhang är lärandet en uttalad del och inte enbart kunskapen. ”Att lära sig är att 

utvecklas och bli medveten om olika aspekter av sin omvärld, och sagans omvärld utgör en 

aspekt av barns omvärld” (Pramling m.fl. 1993:15). I pedagogiska sammanhang kan sagan 

vara en stor tillgång på olika sätt t.ex. i ett tematiskt arbete med matematik, läsning eller för 

att lära sig om natur och människor. Allt beror på vilken utgångspunkt man tar. Temats 

innehåll kan illustreras med hjälp av en specifik saga. Sagan skapar inspiration för skapande 

aktiviteter och lek. Oavsett vilken avsikt pedagogen har finns det ofta en bakomliggande 

medveten eller oreflekterad tanke att utveckla barns förmåga i ena eller andra avseendet 

genom att använda sagan i pedagogisk verksamhet (ibid). De barn som får lyssna till sagor 

och tidigt kommer in i skriftspråkets värld får således ett försprång in, jämfört med de barn 

som inte får det (Bjar & Lidskog 2003). 

2.10 Sagans läkande effekt 

”Sagan är kravlös, men stärker oss i vårt inre genom att vi får vila ut i den, vi 

får tröst, nya perspektiv på tillvaron och en framtidstro med visioner om evig 

lycka” (Lindhagen 1997:54). 

Sagan är jag-stärkande och utvecklar barns självkänsla och stärker deras identitet. ”Språk, 

identitet och självkänsla är nära förknippade med varandra” skriver Fast (2001:22). Det 

stämmer väl in på vad Lindö (2005) menar när hon skriver att det är genom språket som 

människan kan vara med och kommunicera och får ha inflytande och på så vis utvecklar sin 

identitet. Magnusson Klint (2009) beskriver att pedagoger ofta stöter på barn med bristande 

självförtroende och menar också hon att sagoläsning är ett sätt att stärka deras självkänsla och 

identitet.  

Sagan har betydelse för barns psykiska utveckling, skriver Granberg (1996). Sagans symbolik 

och sagofigurerna talar till det undermedvetna hos barnet vilket har en positiv och 

betydelsefull funktion för jag-utvecklingen. ”Många forskare anser att sagor och myter tar upp 

mänskliga problem och livskriser och att symboliken i sagorna beskriver existentiella frågor” 

(Granberg 1996:44).  

Pedagoger kan stärka barns jag-uppfattning genom att läsa sagor för dem. Den som är 

förgrundsgestalt för teorin är en professor i psykologi och psykiatri vid namn Bruno 
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Bettelheim (1903-1991) (i Lindhagen 1993). Han framhåller folksagorna som ett terapeutiskt 

hjälpmedel. Med sagornas hjälp kan man lösa sina psykiska problem. Det handlar framför allt 

om de barn som ännu inte är medvetna själv att de har just dessa problem. Han menar vidare 

att med sagans hjälp sätts barnens fantasi igång, och då har de lättare att både bearbeta känslor 

och stärka sin självkänsla och därigenom ges större möjligheter att lösa sina problem 

(Lindhagen 1993). 

Om barn hamnar på sjukhus får de ofta många funderingar vad gäller liv och död men även 

tankar om ensamhet och övergivenhet kan finnas med i barnens tankar. Det vore en enkel 

lösning om någon vuxen bara kunde berätta för dem om vad som hade hänt och vad som 

kommer att hända. Men tyvärr räcker det ofta inte till p.g.a. att barn har svårt att på logisk väg 

ta till sig detta och de måste få använda sin fantasi för att förstå. Många föräldrar och 

närstående upplever att det är svårt att prata om existentiella frågor såsom liv och död. Då kan 

sagorna vara till stor hjälp, berättelserna drar sig inte från det som är svårhanterligt och känns 

som ett problem. Genom att använda sagan till hjälp finns möjligheter att dessutom få ett band 

till våra förfäders lärdomar vilket kan påverka den fortsatta personlighetsutvecklingen i 

positiv riktning (Magnusson Klint 2009). 

Innehållsrika sagor och berättelser hjälper barn att utveckla sin identitet och självkänsla 

samtidigt som de får ett rikare språk och ordförråd. Sagan engagerar och väcker barns 

nyfikenhet, stärker fantasin och reder ut känslor. Den hjälper barn att hantera rädsla och oro, 

glädje och förväntningar och kan hjälpa dem hur man kan lösa problem (Ljungström & 

Hansson 2006). Lindö (2005) skriver om hur fantasivärlden kan erövra och hur leken och 

skapande är livsviktigt för att genom den ta sig in i sagans värld. Det ger människokunskap, 

själslig styrka och utvecklar ett innehållsrikt och nyansrikt språk.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Tidigare teoretiker 

Mycket har skrivits och det finns flera teorier kring hur barn lär som kan sammanföras med 

sagans betydelse i ett barns språkliga utveckling. Se tabell 1. Med teoribilden vill vi kort 

förklara deras huvudsakliga tankesätt.  

Teoretiker 

 
Teoribild 

Lev S. Vygotskij Barnets språk utvecklas i samspel med andra och i en 

pedagogisk miljö 

Mikhail Bakhtin Barnets språk utvecklas i meningsskapande 

sammanhang och responsen i ett samtal utgör kärnan. 

Jean Piaget Språket utvecklas efter barnets erfarenheter av 

undersökande. 

Jerome Bruner Språket är nedärvt och utvecklas i stödjande 

omgivning och trygg miljö. 

 

Tabell 1 visar, i korta drag, tidigare teoretikers utgångspunkter vad gäller språklig utveckling. 

3.1.1 Lev S. Vygotskij (1896-1934) 

Psykologen Vygotskijs teori betecknas som sociokulturell, han menar att barn utvecklas och 

lär i socialt samspel och att miljön spelar en stor roll. Vygotskij hävdar att en stimulerande 

omgivning ger barnet utmaningar som påverkar dess utvecklingspotential. Lindö (2005) tar 

även hon upp hur Vygotskij såg den potentiella utvecklingszonen som att barnet i samspel 

med en vuxen, eller äldre barn, hade möjlighet att växa i sin språkliga utveckling. Han påtalar, 

enligt Lindö (2005), att det som barnet kan tillsammans med någon annan idag, kan den göra 

själv imorgon. Det blir således den vuxnes roll att uppmärksamma var barnet befinner sig i 

begreppsutvecklingen för att stödja barnet i nästa fas.    

3.1.2 Mikhail Bakhtin (1895-1975) 

Bakhtin hade samma tankegång som Vygotskij vad det gäller betydelsen av människans 

samstämmighet i språket. Bakhtin menar att muntligt och skriftligt språk interagerar och 

responsen i ett samtal utgör kärnan. (Lindö 2005). Hon förklarar Bakhtins teorier  

”Människans språk är redskap för tanken och utvecklas i meningsskapande sammanhang där 

samtalande, läsande och skrivande växelspelar” (Lindö 2005:18).  
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3.1.3 Jean Piaget (1896-1980) 

Piagets teori var mer inriktad på den kognitiva utvecklingen hos barnet. Piaget hävdade till 

skillnad från Vygotskij att barn skaffar sig kunskap individuellt genom sina aktiviteter. Han 

anser att språkutveckling inte är medfött eller inlärt utan kommer av barnets erfarenheter av 

ett naturligt undersökande, därefter utvecklas språket (Svensson 2009).   

3.1.4 Jerome Bruner (1915-) 

Bruner är inspirerad i sina teorier av både Vygotskij och Piaget. Enligt Bruners tankar finns 

det två krafter som behövs för att barnets språkliga utveckling ska ta fart. Han menar att 

barnet har en nedärvd och naturlig kraft för att lära sig ett språk. Han poängterar också den 

dragningskraft som finns i en stödjande omgivning nära barnet genom kända personer och 

välkända situationer (Svensson 2009). 

För att nå sina teorier har Bruner studerat spädbarns samspel med sin sociala omgivning och 

sett att barns behov av tidig och ständig kommunikation är avgörande för att lära sig hur ord 

används. Bruner hävdar att språket är det viktigaste verktyget för en kognitiv utveckling. 

(Svensson 2009). 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

För att få svar på våra frågeställningar har vi valt, att dels göra intervju med barn och dels 

enkäter med frågor till barnens föräldrar och pedagoger på utvalda förskolor. Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2000) skriver att intervjuer med barn bygger på barnets förtroende och 

det sociala kontraktet man skapar mellan barn och intervjuaren. Eftersom vi valt de förskolor 

där vi arbetar dagligen, har vi redan en relation som vi anser kan ge oss en bättre möjlighet att 

bättre förstå barnens tankar. I den kvalitativa forskningsintervjun menar Kvale & Brinkmann 

(2009) att syftet med intervjun är att förstå den intervjuades egna perspektiv. I våra frågor till 

barnen ville vi förstå hur barnen kunde utveckla sin ordförståelse och återberätta det de 

upplevt och tagit till sig. För intervjuaren betyder det som Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver att det kan ske en förändring och leda till nya insikter.  

Den begränsade tiden gjorde att vi valde att använda oss av enkäter till föräldrar och 

pedagoger istället för intervjuer. Vi använde oss av standardiserade intervjuer i form av 

enkäter för att varje person skulle få likalydande frågor i samma ordning. På detta sätt har vi 

möjlighet att kunna jämföra och generalisera svaren, enligt Patel & Davidsson (2003).     

4.2 Urval 

Vi valde att göra undersökningen med barn från två utvalda förskolor från två olika 

kommuner. Valet av förskolorna var att vi känner barnen där och tänkte att det var lättare att 

nå barnen och kunna bedöma hur sagan påverkade deras språkliga medvetenhet. För 

enkätundersökningen valde vi fem förskolor från två kommuner i Sverige. I den ena 

kommunen var det tre och i den andra två. Valet av dessa förskolor var att vi känner 

pedagogerna som arbetar där och vi bedömde att det kunde finnas större möjlighet att få 

tillbaka fler enkätsvar. Att det blivit olika antal i våra intervjugrupper beror på att det var 

dessa barn som fanns tillgängliga denna dag intervjuer genomfördes.  

Förskola A  

Förskolan är belägen i centrum av en mindre kommun i Sverige. Den består av fem 

avdelningar, varav två är syskonavdelningar, en är mellanavdelning och två är 

småbarnsavdelningar. Utav de pedagoger som arbetar på förskolan är fjorton förskollärare och 

tre barnskötare.  
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De barn som deltagit i vår intervju är en grupp på fem barn, mellan 3.4 – 5.7 år, av 21 från en 

avdelning. Samtliga barn har svenska som första språk. 

Förskola B  

Förskolan ligger i ett bostadsområde i en större stad. Bostadsområdet består av trevåningshus 

med lägenheter med familjer av blandad kultur och socioekonomisk bakgrund. 

Förskolan har två avdelningar med vardera 22 barn i åldrarna 1-5 år. Det finns fyra pedagoger 

på var avdelning, en förskollärare och tre barnskötare.  

De som deltagit i vår intervju är en grupp på 14 barn, mellan 4.9 – 6.1 år, varav fyra barn har 

svenska som första språk och tio barn har svenska som andra språk. 

4.3 Genomförandet av intervjuundersökningen 

Vi läste sagan ”Vem sänkte båten” (Pamela Allen) på tre olika sätt vid tre tillfällen. Detta 

gjorde vi för att kunna bemöta barnen från olika perspektiv av samma saga. Vid varje tillfälle 

utökade vi sättet att framställa sagan på för att nå alla barn utifrån deras förutsättningar. 

Genom att först läsa sagan rakt av, fick barnen föreställa sig bilderna i fantasin. Vid andra 

tillfället fick de se bokens färdiga bilder genom en flanoframställning. Vid det tredje tillfället 

synliggjordes sagan genom konkret material. Efter varje tillfälle intervjuade vi barnen med 

samma fyra frågor.  I deras svar ville vi jämföra hur ordförståelse och handling uppfattades 

hos barnen. I undersökningen med barnen har vi valt att använda oss av en kvalitativ intervju. 

Patel & Davidsson (2003) menar angående den kvalitativa intervjun att om personen i fråga 

har olika svar efter samma intervjufrågor flera gånger, kan det vara en fråga om mognad eller 

att vederbörande fått nya insikter. Vi menar att barnens svar visade på att de efter 

framställandet av sagan vid tre tillfällen förstod mer och kunde återberätta med flera ord och 

visade på större förståelse, de hade således mer uttömmande svar. Vår insikt är att barnen 

visade på mognad i sin ordförståelse. Valet av sagan berodde på att ingen av barnen på 

förskolorna hade erfarit just denna saga tidigare vilket gjorde att barnen hade samma 

utgångsläge.   

4.3.1 Tillvägagångssätt 

Vi läste boken rakt igenom utan att visa några bilder varefter vi ställde följande frågor, 

 Vad handlar boken om? 

 Vilka handlar boken om? 
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 Vem välter båten? 

 Varför välte båten? 

Andra gången läste vi boken med hjälp av flanobilder på väggen och ställde samma frågor. 

Vid tredje tillfället använde vi rekvisita, en skål med vatten, båt och djuren. Vi berättade 

sagan fritt med hjälp av rekvisitan.  

Vi har valt att i resultatet av intervjuerna kursivera det som barnen svarat och vi har också 

skrivit deras svar ordagrant.  

4.4 Genomförande av enkätundersökning 

Vi har även gjort en kvalitativ undersökning i form av enkäter som delades ut till föräldrar 

med fem frågor på två förskolor (se bilaga 1). Samtidigt delades också enkäter med åtta andra 

frågor ut till pedagoger på samma två förskolor och ytterligare tre förskolor (se bilaga 2). Ett 

datum sattes när vi skulle samla in enkäterna. För att få in så många svar som möjligt på den 

korta tid vi hade till vårt förfogande valde vi att använda oss av enbart enkäter. Vi menar att 

enskilda svar skulle ge oss en mer ärlig och rättvis bedömning och det blir ingen påverkan av 

någon annan. Kvantitativa studier används vid mätning, exempelvis statistik, medan vårt syfte 

med enkätundersökningen varit att upptäcka företeelser och beskriva uppfattningar hos de 

deltagande (Patel & Davidsson 2003). Där av vill vi mena att vår enkätundersökning är en 

kvalitativ undersökning. Alla svar besvaras helt anonymt.  

4.5 Bortfall  

Det externa bortfall som vi fått av våra enkätsvar beror på att vår undersökning har grundat 

sig på frivilligt deltagande. Patel & Davidsson (2003) anser att om bortfallet är högre än 20 % 

får vederbörande göra en bedömning om svaren är representativa. Vi ser att svaren vi fått är 

representativa och kan användas i vårt fortsatta arbete.  

Vi delade ut 54 enkäter och fick tillbaka 23 av föräldrarna. Vi delade ut 62 enkäter och fick 

tillbaka 44 av pedagogerna. Bland pedagoger ingick både barnskötare och förskollärare.  

4.6 Etiskt övervägande 

Vi har valt i det etiska övervägandet att alltid fråga barn eller pedagog först om de vill delta i 

vår undersökning. Enligt Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” skall ”forskaren 

inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltarens samtycke. I vissa fall bör samtycket 
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dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare” (2002:9). Eftersom barnen som ingick i vår 

undersökning är minderåriga har vi lämnat en skriftlig förfrågan till barnens vårdnadshavare 

(se bilaga 3), där vi bett om medgivande till att låta deras barn få delta i vårt examensarbete. 

Till vår enkätundersökning har vi varit noga med att betona att föräldrarnas och pedagogernas 

svar behandlas anonymt och att det är frivilligt att delta. Enkäterna till föräldrar och 

pedagoger delades ut personligt och om någon önskade mer information än det som fanns 

med på enkäten, var vi där och kunde förtydliga. Patel & Davidsson (2003) kallar detta ”enkät 

under ledning” och menar att man överlämnar frågeformuläret till vederbörande och finns på 

plats för att kunna vara behjälpig om så behövs. Vi kunde också klargöra att deras svar var 

viktiga för oss och på vilket sätt vi planerade att använda det. Vi poängterade att enkäten 

behandlades anonymt och att vi inte ville ha namn på den (Patel & Davidsson 2003).  

Vi har också fått ett muntligt samtycke av de barn som deltagit i vår undersökning angående 

sagan ”Vem sänkte båten”. Vi har precis som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 

informerat deltagande barn att vår undersökning är till vårt examensarbete och att de deltar 

frivilligt. 

4.7 Validitet 

Enkätfrågorna var skrivna utefter frågeställningarna för att passa in i syftet vilket handlade om 

att få veta mer om hur sagan kan påverka barns språkliga utveckling. Frågorna behandlade 

föräldrars och pedagogers syn på ämnet och svaren visade sig vara likvärdiga. Patel & 

Davidsson (2003) skriver att om en enkätundersökning ska vara tillförlitlig beror på vilka svar 

man får in och om flera svarat ungefär lika, vilket vi kunde se i vår undersökning. Flera 

föräldrar och även pedagoger svarade ungefär lika på våra frågor som vi skulle beteckna som 

öppna frågor med flera möjliga svar. Alla frågor blev besvarade och kunde användas, det ser 

vi som styrka i vår enkätundersökning. Även våra förkunskaper och egna erfarenheter hjälper 

oss i förförståelsen när vi ska tolka enkätsvaren vilket gör studien mer tillförlitlig, enligt Patel 

& Davidsson (2003).  

4.8 Bearbetning och analys 

”För att författa en dylik text där en kvalitativ bearbetning redovisas finns ingen universell 

metod” skriver Patel & Davidsson (2003:121). De menar att det är upp till varje författare att 

hitta en modell som passar för deras rapport. I vår bearbetning av de intervjuer vi gjorde 

tillsammans med barnen jämförde vi våra förskolor och tittade på likheter och skillnader 

mellan förskolorna. Vi sammanställde barnens svar i löpande text och exemplifierade med 
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citat av det som blivit sagt. För att bearbeta våra enkätsvar började vi att sammanställa alla 

svar utefter våra frågor i enkäterna. Även detta gjordes i två löpande texter, föräldrarnas svar 

för sig och pedagogernas svar för sig. Sedan sorterade vi texterna till svar på våra 

frågeställningar.  

Vi har i analysen integrerat och jämfört svaren med relevant litteratur.  
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5 Resultat 

I vårt resultat vill vi redovisa de svar vi fått av barn, föräldrar och pedagoger på våra 

frågeställningar vilka är  

 På vilka sätt tar barnen till sig sagans ord och mening och använder det i leken? 

  Vad är föräldrars och pedagoger syn på sagans betydelse för språklig utveckling för 

barn? 

 På vilka sätt används sagan som ett medvetet och pedagogiskt verktyg för att nå barnets 

språkliga medvetenhet på förskolan?  

 Finns det likheter/skillnader hur barnen deltar i sagor mellan förskolorna i 

undersökningen?   

 

5.1 Olika sätt som tar barnen till sig sagans ord och mening och använder det i leken 

I vår undersökning tillsammans med barnen på förskolan ville vi se hur barnen tog till sig ord 

utan bilder. Detta resulterade i att barnen på båda förskolorna, vid första tillfället vi läste vår 

saga, svarade med enstaka ord på frågorna. När sagan var slut hände det inget mer. 

Vid andra tillfället med flanosagan svarade barnen på förskola A samma svar som vid första 

tillfället, utom på den sista frågan där de svarade att det var musen som hoppade i när några 

satt i båten. På förskola B var det flera barn som hade tankar och det uppstod en diskussion. 

På fråga ett sa en pojke 6 år att det var musen gjorde så de ramla. En annan pojke 5.6 år sa 

musen hoppade på grisen och alla trillade, musen hålde i hans öron och så trillade dem bara 

ner. På frågan om vem som välte båten svarade en flicka 5.7 år först gick kossan och sen gick 

åsnan och då stod båten i balans. Sen kom grisen och sen kom fåret och sen hoppade musen 

och då bara allt välte. Efter sagostunden var slut ville barnen titta i boken på egen hand och 

kommenterade bilderna. 

Vid tillfälle tre använde vi rekvisita, en glasskål med vatten, djuren och en båt. Barnen på 

båda förskolorna kunde nu sagan och när de såg rekvisitan började de berätta. De var alla 

överens om att det var musen som välte båten men hade lite olika teorier om hur det gick till. 

På förskola A var det ett barn som aktivt deltog och pratade, de andra lyssnade mest. På 

förskola B deltog alla barnen aktivt och resonerade sig fram till svaren. Efteråt tog leken vid 

och barnen använde materialet en lång stund på båda förskolorna. Vi ser att resultatet av vår 
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undersökning är att barnens svar blev mer uttömmande efterhand och att de använde sig av 

ord ur sagan t.ex. sänkte, välte, balans. Barnen visade på att de förstod ordet genom att de 

satte orden i ett sammanhang när de skulle förklara sagans innehåll. Vi såg också att de 

använde orden på ett bra sätt när de själva lekte med rekvisitan och spelade upp sagan 

tillsammans. 

5.1.1 Föräldrars tankar kring hur sagan leder till språklig utveckling 

Föräldrar berättar om sina samtal med barnen kring det de läser med sina barn. De beskriver 

att de samtalar kring nya ord, vad boken handlar om och de flesta upplever att deras barn får 

en härlig fantasi av sagor. Några föräldrar skriver att de kan se att barnet ser detaljer ur 

bilderna som de sedan pratar kring. Två familjer svarade att samtalet är ett sätt att se att 

barnet förstått bokens innehåll. Endast två familjer uppger att de inte samtalar alls om boken 

de läst.  

Vidare kan föräldrarna se att deras barn påverkas språkligt av att man läser böcker hemma.  

Flertalet familjer uttrycker att deras barn får ett större ordförråd och en bättre 

meningsuppbyggnad. En familj beskriver att deras barn återberättar sagan för syskon. En 

familj skriver att sagan leder till konversationer som utvecklar språket och förståelsen för 

händelser i boken, som ofta inträffar i det verkliga livet också.  

5.1.2 Pedagogers syn på hur sagan leder till språklig utveckling och används i leken 

38 av 44 pedagoger i vår enkätundersökning tycker att sagan återberättas i leken genom roll-

lek, diskussioner i ord och handling och menar att sagan blir tydlig i barnens fantasi vilket 

även föräldrarna var inne på. En pedagog säger att de använder ofta orden direkt från sagan 

och berättar genom leken precis vad som sas i sagan. Endast 6 av 44 pedagoger svarade att 

barnens lek inte kunde kopplas specifikt till sagan. Skillnad på barns språkliga utveckling, 

menar pedagogerna, spelar en stor roll i om det finns intresse hos barnet att lyssna på sagor. 

41 av 44 kan se att barn med ett rikt ordförråd visar ett större intresse än de med ett mindre. 

Samtidigt tänker pedagogerna att ett stort intresse ger barn ett större ordförråd, ordförståelse, 

meningsbyggnad och mer fantasi. Barnen tränas i att koncentrera sig, lyssna och att 

återberätta. En pedagog beskriver att ett barn som är nyfiken på sagor utvecklar intresse för 

hur olika ord är uppbyggda och börjar ljuda självmant. En annan pedagog säger att jag aldrig 

mött ett barn som inte vill lyssna på saga. Däremot kan det finnas barn som har svårigheter 

att lyssna i stor grupp för att de har en koncentrations- eller språksvårighet. Där är det upp 
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till pedagoger att hitta formen som passar de barnen t.ex. ritsagor, flanosagor, fritt 

berättande med hjälpmedel e.t.c. 

5.2 Sagan som ett pedagogiskt verktyg 

Pedagogerna är 40 av 44 överens om att sagan är viktig för språkets och fantasins stimulering 

och utveckling. Sagan handlar även om kulturarv och närhet till vuxen. Den är också en viktig 

funktion för kommunikationen, berättarförmågan och att lära sig lyssna. Vidare menar 

pedagogerna att sagan bidrar till gemenskap och är ett bra sätt att varva ner på, den ger 

barnen en lugn stund och har en lugnande effekt på barngruppen. Pedagogerna önskar 

överlag att de skulle finnas fler tillfälle att läsa i mindre grupper. 

Samtliga förskolor i vår undersökning svarar att böcker finns fritt tillgängliga för barnen.  

5.2.1 Engagemang och inlevelse 

Att vara engagerad när man läser för barn är viktigt och flera pedagoger menar att läsa med 

inlevelse smittar av sig på barnen. Med inlevelse kan man trollbinda dem och det blir 

spännande och lättare för dem att lyssna. En pedagog sa att min övertygelse är att läsa med 

barnen och inte för dem. En pedagog ansåg att det inte skulle ha någon större betydelse om 

man själv tycker om att läsa sagor för barn. 

Det finns ett stort engagemang hos pedagogerna kring hur man skapar ett sagointresse hos 

barn. Det framkom många olika metoder kring hur man kan arbeta t.ex.  

 Sagorum 

 Flanosagor 

 Illustrationsmaterial, rekvisita 

 Biblioteksbesök 

 Handdockor 

 Sagotillverkning tillsammans med barnen 

 Ställa frågor kring sagan 

 Leksaker relaterat till sagan t.ex. Pippidockor 

 Ändra namn i sagan till barns namn 
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 Teater med och för barnen 

 Skapa stämning t.ex. ljus och ljudeffekter 

 Ritsagor 

 Anpassa sagan efter barnens ålder och intresse 

5.2.2 Pedagogers medel för att involvera föräldrar i sagans värld 

Samtliga pedagoger vill involvera föräldrarna i sagans värld. Detta görs med olika medel, t.ex. 

genom bokpåsar som finns att låna hem, boktips både på svenska och på andra språk. Att 

rekommendera familjen att upptäcka bibliotekets guldgruva och att låta barnet ta en 

favoritbok med sig hemifrån och berätta om på förskolan. Genom utvecklingssamtal där 

pedagogen uppmuntrar till sagostunder med barn och betonar sagans betydelse för språket. 

Att t.ex. inbjuda bibliotekarien att närvara vid föräldramöte på förskolan. En pedagog berättar 

att höstens projekt är att en nalle ska få följa med barnet hem och familjen inbjuds att skriva i 

en bok om helgens upplevelser, detta blir sedan en form av muntligt berättande på förskolan.  

5.3 Likheter/skillnader mellan förskolorna i undersökningen   

Resultatet mellan förskola A och B var tydligt. Vid första tillfället var förskolorna lika i sina 

svar. Vid andra tillfället svarade barnen på förskola A ungefär samma svar som tidigare 

medan förskola B:s barn påbörjade ett resonemang kring sagans innehåll. Vid tredje tillfället 

när sagan förtydligades med rekvisita var barnen på förskola A lite mer försiktiga och 

avvaktande, då ett barn var mer aktivt än de andra. På förskola B deltog de flesta barnen i 

diskussionen och var mer aktivt deltagande. När sagans framställande var slut fick barnen 

tillfälle att leka med materialet, de provade på att sätta djuren i båten i den ordning de lärt sig i 

sagan. Musen var minst men ändå var det han som välte båten, detta provade de flera gånger 

och resonerade fram och tillbaka hur detta gick till. Musen var inte lika tung men båten välte 

ändå för att han hoppade på kanten, säger barnen på förskola A. Musen hoppade på det gula 

(båten var lila med gul kant) så han sänkte båten säger barnen på förskola B. Han var liten 

men har kanske stora fötter tror en pojke. I leken kunde vi se att barnen på förskola A och 

förskola B var entusiastiska och engagerade, de deltog aktivt och diskuterade sagans innehåll.  

Enligt vår enkätundersökning kan vi se att de flesta föräldrar, på båda förskolorna, läser med 

sina barn flertalet gånger i veckan, gärna vid läggdags. Här finns inga skillnader.
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6 Analys 

6.1 Teoretiska utgångspunkter (Tabell 2) 

 Teoretiker Teoribild Överensstämmer 

resultaten med 

teorierna 

(Ja/Nej/Delvis) 

Förklarande 

kommentar 

Lev S. Vygotskij Barnets språk 

utvecklas i samspel 

med andra och i en 

pedagogisk miljö 

Ja, det stämmer bra. Kunde tydligt avläsas 

i vårt genomförande 

av sagan i intervjun 

med barnen. 

Mikhail Bakhtin Barnets språk 

utvecklas i 

meningsskapande 

sammanhang och 

responsen i ett samtal 

utgör kärnan. 

Ja, det stämmer bra. I sagans 

genomförande 

tillsammans med 

material och 

följdfrågor 

diskuterade barnen 

fram svar. 

Jean Piaget Språket utvecklas 

efter barnets 

erfarenheter av 

undersökande. 

Ja, det stämmer bra. Kunde tydliggöras i 

tredje tillfället av 

sagan då barnen själv 

fick leka med 

materialet. 

Jerome Bruner Språket är nedärvt 

och utvecklas i 

stödjande omgivning 

och trygg miljö. 

Ja, det stämmer bra. Intygades i våra 

enkätsvar av 

pedagoger och 

föräldrar. 

 

Tabell 2 visar våra tidigare teoretikers teoribild (kolumn 1+2) med deras teoretiska 

utgångspunkter i korthet. I kolumn 3 har vi beskrivit hur väl detta stämmer eller inte stämmer 

med vår empiri. I kolumn 4 har vi valt att lägga våra förklarande kommentarer där vi jämför 

teorierna med vår empiri. Vi vill genom en tabell tydliggöra våra tidigare teoretikers tankar 

om hur barn utvecklar sitt språk. I förklarande kommentarer har vi utgått från vår empiri. Det 

vi upplevt stämmer väl in på hur våra teoretikers tankegångars utgångspunkter även om de 

inte alltid stämmer överens med varandra så går deras synsätt in i varandra så som vi ser det i 

vår empiri. 

6.2 Olika sätt som barnen tar till sig sagans ord och mening samt använder det i leken 

Bakhtins teori är att barnets språk utvecklas i meningsskapande sammanhang och att 

responsen i ett samtal utgör kärnan (Svensson 2009). Flerspråkiga barn eller barn med 

otillräcklig språkförmåga kan behöva mer konkret vägledning och få prova på eller se hur 
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saker förhåller sig, skriver Svensson (2009) vidare. Sagans olika sätt att framställas på gjorde 

att alla hade möjlighet att ta till sig den efter sina förutsättningar. Sagoberättandet kräver inte 

alltid förståelse men sagan har flera dimensioner och för att förstå innebörden krävs att barnet 

kan relatera till olika händelser. Barnet kan även gå utom texten för att dra egna slutsatser 

utefter innehållet i sagan, menar Fast (2001). Flera barn visade i sina svar att de förstod sagan 

och deras fantasi tog fart om varför båten välte. Piaget menar i sin teori att språket utvecklas 

efter barnets erfarenheter av undersökandet (Svensson 2009) vilket barnen visade när de 

använde nya ord i ett sammanhang under deras lek med sagan. 

6.2.1 Föräldrars tankar kring hur sagan leder till språklig utveckling  

Föräldrar berättar att deras barn kan återberätta sagan för sina syskon. Även föräldrarna 

överlag upplever att barnen får större ordförråd och fantasi när de lyssnar på sagor. Lindö 

(2005) skriver om hur fantasivärlden kan erövras och hur leken och skapandet är livsviktigt 

för att genom fantasins värld kunna sig in i sagans värld. Det ger människokunskap, själslig 

styrka och utvecklar ett innehållsrikt och nyanserat språk, menar hon. Föräldrarna beskriver 

att de upplever att barnen utvecklar sitt språk när de t.ex. läser saga vid sänggåendet, Bruner 

menar just att barnets språk utvecklas i en trygg miljö (Svensson 2009).  

6.2.2 Pedagogers syn på hur sagan leder till språklig utveckling och används i leken 

Pramling m.fl. (1993) beskriver hur barn som ofta lyssnar på sagor spontant återkopplar motiv 

och ordval från berättelserna de lyssnat till. Detta överensstämmer med pedagogernas tankar, 

där 38 av 44 svarar att de kan se att barnen tar till sig sagan och sedan leker och fantiserar 

kring den. När barn visar nyfikenhet och intresse tar de till sig ordval och 

meningsuppbyggnad samt får ett större ordförråd och ordförståelse menar pedagogerna. Detta 

beskriver Vygotskij, i våra teoretiska utgångspunkter, med att barn utvecklar sitt språk i en 

pedagogisk miljö i samspel med andra (Svensson 2009).  

6.3 Sagan som ett pedagogiskt verktyg  

l Granberg (1996), Fast (2001), Lindö (2005) och Svensson (2009) ärl överens om att sagan är 

ett bra redskap för att påverka barns språkutveckling. Bakhtin anser att det är avgörande att 

utmana barnen i meningsskapande sammanhang, han menar att samtalet utgör kärnan för 

barnets språkliga utveckling. Samtliga pedagoger kan se att sagan har en viktig roll för barnets 

språkutveckling och menar att barnets nyfikenhet och intresse för sagor gör skillnad. 

Pedagogerna är överens om att det sker sagoläsning varje dag på förskolorna. Lindö (2005) 



23 

 

menar att högläsningsstunden på förskolan ska tas på största allvar för att ge barnen en 

spännande stund där de kan lära sig uppskatta böcker. Denna stund kan vara direkt avgörande 

för om barnet kommer att vilja lyssna på sagor eller inte. Pramling mfl. (1993) menar att 

sagostunden bör ske vid ett bra tillfälle under dagen när barnen inte är trötta eller hungriga. 

Svensson (2009) anser att den pragmatiska medvetenheten utvecklas och att barnet lär sig 

omedvetet genom att lyssna på sagor. Även Fast (2001) tar upp att barn som ofta lyssnar på 

sagor också blir tidiga läsare och de får mycket extra med sig på vägen till skillnad från dem 

som inte har den möjligheten.  

Granberg (1996) hävdar att böcker måste finnas tillgängliga för att inte barnens eget läsande 

ska komma i skymundan. Alla pedagoger svarade att på deras förskolor finns olika böcker 

fritt tillgängligt för barnen.  

6.3.1 Engagemang och inlevelse  

De flesta av pedagogerna i undersökningen har svarat att engagemang är viktigt och 

avgörande för att sagan ska fylla sitt syfte. De har flera idéer och metoder för att alla barn ska 

kunna ta del av sagan t.ex. illustrationsmaterial, rekvisita och flanosagor. Kåreland (2001) 

skriver att det är svårt för de barn som växer upp i miljöer där det inte läggs stort fokus på 

språket, de halkar lätt efter. Förskolan har en viktig roll och ska enligt läroplanen stimulera 

varje barns språkliga utveckling på ett pedagogiskt sätt (Skolverket 2010). Teoretikern Bruner 

hävdar att barnets språk är nedärvt och utvecklas i en stödjande omgivning och en trygg miljö 

(Svensson 2009). Förskolans miljö ska vara trygg, rolig och lärorik, enligt Skolverket (2010).  

6.3.2 Pedagogers medel för att involvera föräldrar i sagans värld 

Kåreland (2001) menar att det är svårt för barn att ta igen förlorad språkträning i tidig ålder. 

Samarbetet med hemmet och föräldrarna är viktigt och pedagogerna beskriver hur de försöker 

uppmuntra och inspirera föräldrar att läsa för sina barn. Detta är även ett av pedagogernas 

uppdrag i läroplanen (Skolverket 2010). Föräldrarnas insatser har en grundläggande betydelse 

för barnets språkutveckling (Kåreland 2001). 

6.4 Likheter/skillnader mellan förskolorna i undersökningen?  

Alla föräldrarna, i vår enkätundersökning, svarade att de läser för sina barn. 20 av 23 föräldrar 

svarade att de läser för sina barn vid läggdags för att de vill att barnet ska varva ner innan de 

ska sova. Det som är intressant är att det är ganska lika svar oavsett om man kommer från 
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Sverige eller annat land. Fast (2001) menar att ”Berättandet är en mycket gammal pedagogisk 

metod och har, så långt man vet, använts i så gott som alla kulturer” (Ibid s. 19).  

Granberg (1996) menar att samspelet mellan människor utvecklas i grupp och det visade 

barnen genom att de hade flera förslag de kom överens om och som de utvecklade vid de 

olika tillfällena sagan berättades. Fast (2001) anser även hon att barnen behöver få tillfälle att 

diskutera det som de hört eller upplevt tillsammans. Hon menar att det är en viktig social 

situation för barnen och det hjälper dem att finna ut hur de själv tänker. Barn behöver ges 

möjlighet att få prata om sagans innehåll och pedagogerna bör ställa både öppna och slutna 

frågor om vad sagan handlade om för att det ska kunna passa alla barn (Ibid). Frågorna i 

undersökningen var både öppna och slutna och svaren barnen gav kunde varit tagna direkt 

från texten i sagan men barnen fantiserade fram flera alternativ om varför båten välte. Det 

visade sig att barnen diskuterade mer på förskola B än på förskola A. När barnen på förskola 

A svarade valde de att säga samma svar som tidigare medan barnen på förskola B 

kommunicerade mer med varandra och kom fram till nya tankar. Både Hagtvet (2004) och 

Svensson (2009) påtalar att språkinlärningen är desamma oavsett om det är ett enspråkigt eller 

flerspråkigt barn. De menar båda att det är tydlighet och konkreta aktiviteter som är av vikt. I 

grunden är det samma språkliga samspel. Detta stämmer väl in på våra teoretiska 

utgångspunkter, hur Vygotskij, Bakhtin, Piaget och Bruners teorier går in i varandra. Samspel, 

samtal, erfarenheter och en stödjande, trygg omgivning utgör bra grunder för ett barns 

språkutveckling.  
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7 Diskussion  

7.1 Olika sätt som barnen tar till sig sagans ord och mening samt använder det i leken 

Våra erfarenheter är att barnen kan omvandla sagan direkt i leken efter de hört den men det 

kan även gå flera månader mellan att barnen har hört sagan tills de använder den i leken. Fast 

(2001) är inne på samma linje att barn oftast inte glömmer en saga de har hört utan den kan 

leva kvar länge. Vi upplever hos barn att när de använder sagan i leken omvandlar de sagan 

på olika sätt. T.ex. platsen de utför leken på kan variera, ibland är det ute, ibland är de inne. 

Beroende på vad de associerar platsen de är på med, allt efter fantasin, en rutschkana kan bli 

en bro i Bockarna Bruse. Vi kunde se att när barnen hittade materialet till sagan efter två 

månader, började de genast att leka med det igen. Barnen använde sig då av ord i sagan t.ex. 

sänkte, sjönk och balans o.s.v. På detta sätt kunde vi se att barnen tagit till sig av nya begrepp. 

Vi kunde också se att de förstått innehållet i sagan och kunde använda orden i ett 

sammanhang. Just förmågan att visualisera och fantisera är basen i barns egen kreativitet, 

menar Fast (2001).  

Det var tydligt att barnen i vår undersökning tog bättre till sig av sagan när vi berättade den 

tredimensionellt och konkret än när vi bara läste den rakt igenom. Både Hagtvet (2004) och 

Edwards (2008) skriver att sagan är ett bra redskap vid språklig inlärning och de menar att 

barnen lättare tar till sig ord och mening när pedagoger berättar sagan konkret och tydligt.  

7.1.1 Föräldrars tankar kring hur sagan leder till språklig utveckling.   

De flesta föräldrar läser ofta för sina barn och märker att det gör en skillnad i barnets språk. 

De menar att de ser att barnets ordförråd påverkas och de upplever också att barnen får en 

härlig fantasi. Tillsammans diskuterar de gärna bilderna i böckerna, där barnen ser detaljer 

som de vill prata om. Kåreland (2001) beskriver hur föräldrarnas insatser har en 

grundläggande betydelse för barnets språkutveckling. Fåtalet föräldrar i vår undersökning 

svarade att de läste sällan eller inte alls med barnen. Kåreland (2001) menar att attityden till 

litteratur i hemmet påverkar barnets språk.  

7.1.2 Pedagogers syn på hur sagan leder till språklig utveckling och används i leken. 

Pedagogerna menar att barnen leker rollekar utifrån sagor och de tycker sig kunna se tydligt i 

barnens lek och fantasi hur de har tagit till sig sagan. Barnen använder ord och fraser ur sagor, 

de kan också höra hur de återberättar från sagorna. De upplever att barnen tar till sig 
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meningen i sagan genom att de själva kan komma och kommentera händelser ur boken men 

också tvärtom koppla sagan till upplevelser i verkligheten. Detta stämmer väl in på det som 

Ljungström & Hansson (2006) anser, att sagan hjälper barnet hantera känslor och 

förväntningar, den engagerar och väcker barnets nyfikenhet samtidigt som sagan också 

hjälper barnet att utveckla sin identitet och självkänsla. Ofta finns det barn som är försiktiga 

och blyga i en barngrupp men när barnet har möjlighet att genom en roll använda sin fantasi 

och gå in i sagans värld kan de bli en helt annan person. Lindö (2005) skriver om hur 

fantasivärlden kan erövra och hur leken och skapandet är livsviktigt för att genom den ta sig 

in i sagans värld. Detta, menar Lindö (2005) precis som Ljungström & Hansson (2006), 

utvecklar ett innehållsrikt språk och ger en själslig styrka. 

7.2 Sagan som ett pedagogiskt verktyg 

Om sagan används som ett pedagogiskt verktyg kan bero på vilket perspektiv man intar. Vi 

har märkt att olika situationer av sagoläsning kan ses ur olika perspektiv  och kan således vara 

ett pedagogiskt verktyg. Pedagogerna svarade att man gärna läser saga före eller efter lunch 

eller när gruppen blir stökig och behöver komma till ro en stund och i det avseendet menar 

Pramling m.fl (1993) att sagan inte har någon nämnvärt pedagogisk roll då barnen är trötta 

och inte kan ta till sig av sagans innehåll på samma sätt. De menar att denna form av 

sagoläsning snarare är av passiv natur och kanske mer fyller en social roll än en pedagogisk. 

Lindö (2005) skriver att högläsning ska tas på största allvar och vara en spännande stund där 

barnen kan utveckla sin fantasi och uppskattning för böcker. Henriksson (2007) är inne på 

ungefär samma linje som Lindö och Pramling m.fl., de tycker att pedagoger som använder 

sagan slentrianmässigt missbrukar sagans möjligheter och visar inte den respekt som boken 

förtjänar. Henriksson (2007:13) uttrycker ”Äkta boklust förpliktar”. 

Fast (2001) å sin sida anser att sagoläsandet kring lugnande stunder är en viktig stund den 

vuxne skapar tillsammans med barnet och då betyder det att ur det perspektivet har sagan en 

pedagogisk roll att fylla. Det visade sig att de flesta föräldrar svarade att de gärna läser för 

sina barn vid läggdags, just för att skapa en rogivande stund och mys. Fast (2001) menar att 

den stundens upprepning inger en trygghet för barnet och de blir lugnare. Det måste då också 

betyda att sagostunden som kan lugna en barngrupp när den görs regelbundet, också har den 

lugnade effekt som pedagogerna vittnar om. Den mysstunden avtar tyvärr ofta när barnet 

börjar läsa själv, menar Fast vidare. En förälder i vår undersökning beskriver sitt barn, hur den 
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läser för sina syskon och pedagoger till det här barnet har märkt att barnet gärna sitter nära vid 

högläsningsstunden på förskolan.    

Vi har sett att när barnet kommer med en bok på eget initiativ och vill att vi ska läsa, kan man 

se en skillnad på att barnet lyssnar och är mer intresserad. Därmed märks att barnet kan 

koncentrera sig lättare och kan också återge sagan bättre.  

7.2.1 Engagemang och inlevelse  

Förskolan har en viktig roll och ska enligt läroplanen stimulera varje barns språkliga 

utveckling på ett pedagogiskt sätt (Skolverket 2010). Pedagogerna var väldigt engagerade i 

denna fråga och hade många tankar och förslag på hur man kan använda sagan som ett 

pedagogiskt verktyg för att involvera barnen. Det kom fram flera kreativa metoder bl.a. 

sagorum, rekvisita, handdockor och ritsagor. De förespråkar bibliotek och lånar regelbundet 

böcker där tillsammans med barnen. Pedagogerna var ganska eniga om att det är viktigt att 

vara engagerad när de läser för att locka barnen. Högläsning för barn kräver pedagogens 

engagemang och att personen läser med inlevelse för att barnen ska kunna lyssna bättre och 

koncentrera sig, skriver Granberg (1996). Hon menar vidare att det är viktigt att pedagogen är 

förtrogen med sagan eller matrialet. Fast (2001) är även hon inne på att berättaren har en 

fördel av att ha läst sagan tidigare då man har lättare att kunna berätta sagan muntligt istället 

för att läsa den innantill vilket ger många fördelar, tycker hon. Granberg (1996) förespråkar 

även mindre grupper vid sagoläsning. Pedagogerna ute i verksamheterna upplever att det ofta 

tyvärr är stora barngrupper vid sagoläsningen. De önskar att det hade funnits möjlighet att 

dela barnen i mindre grupper just för att alla ska få ta del av sagan på sitt sätt. Mindre grupper 

ger också mer talutrymme vilket innebär att barnets nyfikenhet och språk stimuleras. Fast 

(2001) är inne på att ögonkontakten är av betydelse, vid ett fritt berättande är det ingen bok 

emellan och det finns mer möjligheter att se barnen. Vid större barngrupper är detta en 

omöjlighet.   

Vi märkte att när vi använde oss av rekvisitan till vår saga, blev barnen betydligt mer 

engagerade. De deltog och var mer intresserade och fokuserade.       

En annan sak som engagerade pedagogerna var att det finns barn som inte alltid vill sitta med 

i sagostunder. Därför är det extra viktigt att pedagogerna hittar verktyg att framställa sagor för 

att fånga även dessa barn. Om pedagogen lockar med en spännande dramastund eller saga 

med rekvisita blir de flesta barn nyfikna. En pedagog uttryckte speciellt att hon inte, under sin 
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tid på förskolan, mött något barn som inte vill lyssna på saga utan menar att förskolan är 

skyldig att hitta sätt att ge alla barn samma förutsättningar. Pedagogerna menar att sagan kan 

ge barnen en bra start i livet i form av språklig utveckling.  

7.2.2 Pedagogers medel för att involvera föräldrar i sagans värld 

Vi upplever genom våra enkätsvar att pedagogerna är mycket intresserade av att involvera 

föräldrarna i att läsa för sina barn. Dels är det ett uppdrag i läroplanen till pedagogerna men 

också, menar pedagogerna, att det är så viktigt att barnen får små sagostunder med sina 

föräldrar. Speciellt viktigt är det för de barn med svenska som ett andra språk att få lyssna på 

sagor på sitt eget modersmål. Detta kan inte förskolan erbjuda. Även här är pedagogerna 

engagerade och har flera tips som de delar med sig av till föräldrarna t.ex. finns det på flera 

förskolor bokpåsar som familjen kan låna hem. Man uppmuntrar familjen att besöka 

biblioteket med barnen. Detta är ett återkommet samtalsämne under utvecklingssamtalet eller 

på föräldramöten.  

Lindö (2005) skriver om arbetsformen ”show and tell”, den finns ofta representerad i 

förskolan och innebär att barnet får ta med en favoritsaga hemifrån som de berättar om för de 

andra barnen. Detta arbetssätt har flera vinster, barnet får vara i medelpunkt och uttrycka sina 

tankar vilket ger dem språkglädje. De andra barnen får samtidigt träna sig att lyssna på sin 

kompis. Detta är ett arbetssätt som vi har egen erfarenhet av från våra arbetsplatser och där vi 

sett hur det involverar hela familjen. Barnet har med sig boken hemifrån och föräldrarna 

berättar att barnet återberättat hemma.  

7.3 Likheter/skillnader mellan förskolorna i undersökningen  

Vi genomförde samma saga på två olika förskolor för att kunna jämföra likheter och 

skillnader hur barnen tog till sig sagan och hur de kommunicerade tillsammans om sagans 

innehåll. Vi hade möjligheten att göra undersökningen på våra egna arbetsplatser och detta 

har medfört att vi kunnat följa upp våra observationer.  

I vår undersökning med barnen kunde vi utläsa att barnen tagit till sig ord ur sagan t.ex. har vi 

hört barnen använda ord som djurens namn, tung, båten sjönk o.s.v. Vi kan också se att 

barnen använder orden i sitt sammanhang vilket vittnar om att de förstått innebörden av 

orden. Läroplanen menar att det är förskolans strävan att varje barn ska få möjlighet att 

utveckla sitt språk genom att lyssna och reflektera, skapa ordförståelse och nya begrepp samt 
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att utveckla sin matematiska förmåga (rum, form och läge) och naturkunskap och teknik 

(Lpfö98/10).  

Rekvisitan hjälpte barnen att börja reflektera t.ex. om vem som välte båten och hur kunde 

detta ske? Detta handlar om naturkunskap och teknik som läroplanen föreskriver att förskolan 

ska sträva efter att reflektera kring med barnen.   

På förskola A har barnen svenska som första språk medan på förskola B är de flesta barn 

flerspråkiga. Ett resultat som överraskade oss, var att den grupp med barn som var enbart 

svensktalande diskuterade mindre runt sagan än vad vi förväntade oss. Det visade sig att det 

blev tvärtom, d.v.s. de flerspråkiga barnen diskuterade mer kring sagan. Varför det blev detta 

resultat kan bero på flera tänkbara anledningar. En anledning kan vara att man som pedagog 

inte är lika tydlig utan förutsätter att enspråkiga barn förstår innehållet utan tydliga 

förklaringar. Svensson (2009) menar att när man talar till barn som är flerspråkiga så skall 

man vara tydlig, vi anser att det bör man även vara till enspråkiga barn och vår erfarenhet i 

detta är att man inte ska ta för givet att barn förstår. Svensson (2009) menar vidare att när 

flerspråkiga barn utvecklar språk är det viktigt att tänka på att det görs bäst i meningsfulla 

aktiviteter, vi tänker att detta handlar om alla barn som bygger upp sitt språk. Edwards (2008) 

menar att barnen som är tvåspråkiga behöver extra mycket språkstimulans när de är på 

förskolan, men vi kan anse att det är viktigt att ge även enspråkiga barn denna möjlighet. Det 

finns många barn som är i behov av extra språkstimulering på våra förskolor idag. 

En annan aspekt av att det blev skillnad mellan förskolorna kan vara att den ena gruppen var 

ojämn ur ett åldersperspektiv, det var ett barn som var lite äldre än de öviga. Detta barn tog 

över i gruppen och svarade snabbt och enkelt, där de övriga knappt hann tänka. Detta innebar 

således att i denna grupp blev det inte så mycket diskussioner som man önskat. Vi kan se att 

som pedagog är det viktigt att styra upp frågorna lite så att alla får en möjlighet att svara. Fast 

(2001) säger att det är av vikt att pedagoger ställer öppna och slutna frågor just för att få 

balans. Ibland är det bättre att ställa en sluten fråga med ett givet svar för att alla barn ska ha 

en möjlighet att svara enkelt. I vår andra undersökningsgrupp var sammanställningen av barn 

mer homogen, barnen var i lika ålder och vana att arbeta ihop. Här blev det också mer 

diskussioner mellan barnen.  

Vi finner det också intressant att de svar vi fick i föräldrarnas enkätundersökning var att de 

flesta läser böcker med sina barn oavsett var eller vilken kultur man lever i. Detta bekräftar 
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vad Fast (2001) menar att berättandet har sett olika ut men är i grunden en gammal metod och 

har använts i så gott som alla kulturer långt tillbaka. 

7.4 Pedagogiska implikationer 

Vi anser att vi fått med oss flera tankar i vår framtida yrkesroll som förskollärare. Det är 

framförallt viktigt för oss att vara en engagerad pedagog. Vi har fått bekräftat hur viktigt det 

är att genom vårt arbetssätt hjälpa barn med deras språkliga utveckling på ett roligt sätt. Vi 

vill vara  konkreta och tydliga då vi genom våra erfarenheter sett att detta är viktigt för alla 

barn oavsett om de är enspråkiga eller flerspråkiga. Vi kan se nyttan av att tydliggöra 

meningsfulla aktiviteter så att det passar alla barn på förskolan. Vid just sagoläsning finns det 

flera perspektiv att tänka på beroende på vilket syfte man utgår ifrån.  

7.5 Fortsatt forskning 

Vi har förstått att sagostunden är en god grund för läs- och skrivträning. Det skulle vara 

intressant att se kopplingar mellan hur eller om ett tidigt sagointresse kan påverka eller 

motverka t.ex. dyslexi.  
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Bilaga A 

Till föräldrar! 

 

Vi studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö och håller som bäst på med vårt 

examensarbete. Vi skulle bli glada om ni vill hjälpa oss med en undersökning till det. Arbetet 

handlar om sagans betydelse för barns språkutveckling. Svaren behandlas anonymt och ingen 

nämns varken vid namn eller stad.  

 

 

1) Läser du/ni tillsammans med ditt barn?__________________________________ 

 

 

2) Hur ofta läser ni?___________________________________________________ 

  

 

3) Vid vilka tillfällen läser ni?___________________________________________ 

 

 

4) Samtalar ni kring det ni läst?__________________________________________ 

 

 

5) Märker du som förälder att barnet påverkas i sitt språk av böcker? ____________ 

 

 

 

 

Svaren önskar vi få tillbaka senast den 8 Juni. Vi är glada för er medverkan, tack! 

 

 

 

 

Mvh Anette Sundqvist & Anette Wagner 
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Bilaga B 

Till Pedagoger! 

 

Vi studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö och håller som bäst på med vårt 

examensarbete. Vi skulle bli glada om ni vill hjälpa oss med en undersökning till det. Arbetet 

handlar om sagans betydelse för barnets språkutveckling. Svaren behandlas anonymt och 

ingen nämns varken vid namn eller stad.  

 

1) Varför tycker ni att det är viktigt att läsa sagor för barn på förskolan?______________ 

 

2)  När ni läser sagor sker det då i större eller mindre grupp?_______________________ 

 

3)  Finns böcker fritt tillgängligt för barn på er förskola?__________________________ 

 

4)  Har det någon betydelse om pedagogen tycker om att läsa sagor för barn eller inte?__ 

 

5) Vilka metoder tillgår ni för att barnen ska finna intresse för sagor?________________ 

  

6) Ser du som pedagog någon skillnad på barns språkutveckling mellan de barn som ofta 

vill lyssna på sagor jämfört med de som inte lyssnar lika ofta?____________________ 

 

7) Kan ni se att barnet visar sin språkliga utveckling, genom sagan, i leken?___________ 

 

8)  Hur gör ni för att uppmuntra föräldrar att läsa för sina barn?_____________________ 

 

 

Svaren önskar vi få tillbaka senast den 8 Juni. Tack för er medverkan! 

 

Mvh Anette Wagner & Anette Sundqvist 
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Bilaga C 

Vårdnadshavarnas godkännande 

Till vårdnadshavare med barn på förskolan Grodan. 

Jag heter Anette Wagner och studerar till lärare i förskola (förskollärare) vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under våren kommer jag dels att ha min verksamhetsförlagda 

utbildning där jag kommer att genomföra ett tematiskt arbete i barngruppen och dels 

förbereda min C-uppsats som jag skriver under sommaren.  

För att få kunskap om barnens tankar kring temat inleder jag med att genomföra 

barnintervjuer där jag ställer ett antal frågor till barnen utifrån deras tankar om temat. Jag 

kommer då att intervjuna/anteckna det barnen säger för att kunna bearbeta detta till det 

kommande temaarbetet. 

Temaarbetets genomförande kommer sedan att dokumenteras på olika sätt. Det kan handla om 

fotografering/ intervjuer och anteckningar. Arbetet kommer att redovisas muntligt för en 

grupp studenter, lärare och VFU-lärare men också skriftligt i form av en rapport. Jag kommer 

att följa de forskningsetiska principer som gäller vilket innebär att varken barnets, lärarnas 

eller förskolans namn kommer att framgå i den rapport jag skriver. Eventuella namn i 

rapporten kommer att vara påhittade. 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt 

ovan behöver jag Ditt/Ert samtycke.  

 

Om Du/Ni har några frågor kontakta mig gärna. 

 

Hälsningar 

Anette Wagner 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Samtycke  för:________________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

JA (   ) NEJ  (   )  

Datum:_______________________________________________________________ 

Underskrift:___________________________________________________________ 
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