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Inför Projekt Sagostunden, bakgrund och enkätresultat 

Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm 

pia.borrman@stockholm.se 

 

Bakgrund 

Sagostund är en verksamhet som tillhör de allra äldsta på bibliotekens barnavdelningar, och 

anses av många tillhöra basverksamheten. Gissningsvis var det inte så mycket som skiljde en 

sagostund på ett bibliotek från ett annat för några årtionden sedan. Sagostunden handlade 

mest om att läsa en bok för barnen. Numera kan man anta att skillnaderna är större och 

även om användandet av digitalt berättande fortfarande är sällsynt så förekommer det.  

I Regionbibliotekets arbete med ledmotivet Biblioteket mellan tradition och förnyelse vill vi få 

syn på vad en sagostund är idag. Vad händer på sagostunden? Vad ger den barnen? Finns det 

många olika verksamheter under benämningen sagostund? Varför erbjuder biblioteken 

sagostund? Är syftet formulerat? Hur är verksamheten kopplad till mål och prioriterade 

grupper? Når vi dem vi allra helst vill nå? Utvärderas sagostunden? Hur vet vi att det är 

kvalitet i verksamheten?  

 

Syftet med projektet är att öka medvetenheten hos biblioteken om varför man har 

sagostund, samt hitta parametrar för att mäta kvalitet på sagostunden och med dessa skapa 

underlag för utveckling av verksamheten. 

För att få ett underlag till projektet beslöt vi oss för att göra en förstudie, och det är den 

som du just nu läser. 

 

Tillvägagångssätt 

Grunden i förstudien är en enkät som sedan följdes upp med tre fokusgrupper. Syftet med 

enkäten var att kartlägga förekomsten av sagostunder samt få svar på frågorna om var den 

äger rum, hur ofta, vem som håller i den, vilka språk man erbjuder, vilka man riktar sig till, 

varför man erbjuder sagostund, hur den går till samt huruvida man dokumenterar 

sagostunden på något sätt. I augusti 2013 skickades enkäten ut till samtliga bibliotek i 

Stockholms län.  

 

Syftet med fokusgrupperna var att skapa en bild av hur en sagostund av idag ser ut, även 

kopplat till genus, litteracitet och kultursyn. Vilken barnsyn ger den uttryck för? Varför anser 
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barnbibliotekarier respektive bibliotekschefer att biblioteken ska erbjuda sagostunder? 

Fokusgrupperna ägde rum i oktober, två med barnbiblioteksmedarbetare och en med 

bibliotekschefer, samtliga från bibliotek i Stockholms län.  Frågor till fokusgrupperna ställdes 

samman av oss i projektgruppen tillsammans med Åse Hedemark, lektor vid institutionen för 

ABM vid Uppsala Universitet. Det var också Åse Hedemark som höll i fokusgruppsamtalen. 

Frågorna finns i bilagorna 3 och 4. 

 

Enkätresultaten 

 Nästan alla kommuner i Stockholms län erbjuder sagostund.  

 I stort sett alla sagostunder äger rum på bibliotek, lika fördelat mellan huvudbibliotek 

och filialer. Två kommuner uppger att de har sagostund på Öppna förskolan som 

komplement till sagostunder på biblioteket. 

 Vanligast är att sagostunden äger rum en gång per vecka, därefter en gång per månad. 

 Det är också vanligt att erbjuda sagostund enstaka gånger per år, till exempel i 

samband med familjelördag eller andra aktiviteter.  

 Klart vanligast är att en ordinarie anställd bibliotekarie håller i sagostunden, därefter 

ordinarie anställd biblioteksassistent. Även sagostunden på Öppna förskolan utförs av 

ordinarie bibliotekspersonal. 

 De flesta bibliotek riktar sig inte helt oväntat till flera kategorier, både 

vårdnadshavare, dagbarnvårdare och förskolepersonal med barn. Men nästan lika 

vanligt är att man enbart riktar sig till vårdnadshavare med barn. 

 De flesta bibliotek riktar sig till de lite äldre förskolebarnen, även om några få 

bibliotek även bjuder in de mindre barnen. Här kan man tänka sig att många bibliotek 

skulle kalla verksamheten för barn under 1 år för något annat än sagostund, till 

exempel babybokprat eller sång- och ramsstund, men det visar också på bredden av 

det vi kallar sagostund.  

 Sagostunden kan se lite olika ut, det vanligaste är att kombinera läsande ur bok med 

berättande och sång. En mindre andel läser enbart ur böcker. 

 En överväldigande majoritet av sagostunderna äger rum på svenska. Även de enda 

uppsökande sagostunderna, som äger rum på Öppna förskolan, sker på svenska. Nio 

kommuner erbjuder sagostund på andra språk än svenska. 

 Med få undantag erbjuds sagostund på andra språk ganska sällan. 
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Vi frågade också efter syftet med sagostunden. Efter att ha klustrat svaren utkristalliserade 

sig två syften som de vanligast förekommande: sagostunden som språkutvecklande och som 

en inkörsport till biblioteket. Andra svar handlade om att erbjuda en mysig stund, att 

stimulera fantasin, att den är ett stöd för barn med annat modersmål, att barnen inte får 

detta hemma samt att det är efterfrågat. 

Vi ville också veta om och i så fall hur biblioteken dokumenterar sagostunden. Det i särklass 

vanligaste svaret är att man för statistik över till exempel hur många sagostunder man 

erbjudit under året, hur många barn som kom och vilka sagor som lästes.  

 

Diskussion 

Väldigt lite syns av uppsökande sagostund i enkätsvaren. De enda sagostundsaktiviteterna 

som äger rum utanför biblioteken enligt enkätsvaren är de två som erbjuds på Öppna 

förskolan och de är på svenska. Detta togs upp i fokusgrupperna vilket Åse Hedemark 

redovisar för i sin del av rapporten. 

 

Några kommuner uppger att de tidigare haft sagostund på flera språk men att det var så få 

som deltog att biblioteken slutade erbjuda detta. Samtidigt är barn med annat modersmål än 

svenska en tydligt prioriterad grupp i Bibliotekslagen och forskning visar att barns allmänna 

språkutveckling gynnas av att modersmålet stimuleras. Vi vet förstås inte på vilka sätt man 

marknadsfört sagostunderna på olika språk eller hur man resonerat på just detta bibliotek.  

Men det väcker en del frågor: Hur ska biblioteken nå ut med sina erbjudanden till dem man 

allra helst vill nå? Hur vet vi att biblioteket upplevs som ett ställe dit just jag är välkommen? 

Kanske behöver vi se över våra sätt att nå ut med information? Måste sagostunden äga rum 

på biblioteket? Hur skulle en uppsökande sagostund kunna se ut? Är bibliotekets tröskel 

högre än vi tror?  

 

Sagostunder på andra språk än svenska äger rum ungefär lika ofta på huvudbibliotek som på 

filial. Men detta säger oss inte så mycket egentligen. Vi måste känna till demografin i varje 

kommun för att kunna veta om sagostunderna äger rum i områden med flerspråkiga 

invånare, eller om man centraliserar bibliotekets aktiviteter till huvudbiblioteket. Detta 

framgår inte i enkätsvaren. Att man inte erbjuder sagostund på andra språk än svenska 

behöver heller inte betyda att man inte medvetet prioriterar barn med andra modersmål än 

svenska. Det skulle kunna vara så att sagostunder medvetet erbjuds på svenska för de barn 
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som lever i miljö där de mest möter sitt eget modersmål. Detta kan vi inte säga någonting 

om utifrån enkätresultatet.  

 

Det finns ett resonemang om att se barn antingen som human beings, kompetenta subjekt 

med önskningar och tankar; eller som human becomings, ännu inte färdiga människor, 

blivande vuxna som behöver fostras och formas, som kan användas för att diskutera barnsyn. 

Få svar i enkäten hade barnen som beings i fokus: att erbjuda en mysig stund här och nu. De 

flesta svar speglar ett becomings- och nyttoperspektiv även om man givetvis vill erbjuda 

denna nytta på ett lustfyllt sätt. Man får det ena med det andra som medel. Skulle vi fråga om 

just detta kanske vi skulle få svar som mer handlar om att barnen har rätt till en 

(kultur)upplevelse oavsett att det ska gynna deras utveckling. Perspektiven kan finnas sida vid 

sida. 

Exempel på svar som ändå visar på beingsperspektivet: 

”För att tillsammans med barnen uppleva en slags berättelsernas magi, för sin egen skull …” 

”… ha en givande stund tillsammans” 

”… ge barn o föräldrar ett mysigt och stämningsfullt biblioteksbesök.” 

”… lust och glädje …” 

 

Det finns också en del svar i enkäten som snuddar vid frågan om styrdokument och 

prioriterade grupper, till exempel: 

”Vi riktar oss särskilt till förskolorna för att nå även de barn som inte kommer till biblioteket 

med hemmet och håller sagostunderna på biblioteket för att skapa en positiv upplevelse av 

biblioteket som plats.” 

”… viktiga för alla barn, inte minst för alla tvåspråkiga barn som vi har många av i 

kommunen. ” 

”Det finns många arabisktalande barn i [vår kommun] och därför vill vi stärka deras 

hemspråk.” 

”För att lässtimulera barn på deras modersmål samt på svenska …” 

”Vidare tycker vi att sagostund stärker barnets hemspråk.”              

”… ett roligt och bra sätt att arbeta språkstödjande i ett område där många barn har 

svenska som andra och tredje språk.” 
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Cecilia Ranemo från Kungliga Biblioteket har i sin rapport Barnen i planerna kritiserat att 

biblioteken inte beskriver barnverksamhetens alla delar i biblioteksplanerna och att de 

därmed är svåra att följa upp och utvärdera. Mot detta kan invändas att biblioteksplanen inte 

är det enda styrdokument för biblioteksverksamheten. Sannolikt beskriver man till exempel 

sagostunden i verksamhetsplanen eller liknande dokument. Men enkätsvaren talar ändå sitt 

tydliga språk, att dokumentationen främst verkar vara en slags beskrivning av den 

verksamhet man haft. En kvantitativ beskrivning i form av statistik, inte av resultat eller 

effekter. Några nämner att de skriver ner barnens kommentarer eller om en viss saga tagits 

emot på ett visst sätt. Däremot framgår det ingenstans att man frågat barn eller medföljande 

vuxna om vad de tycker om sagostunden. 

 

Fortsättning 

Projekt Sagostunden går nu vidare med en ansökan hos Kulturrådet om medel att fortsätta 

samarbetet med Åse Hedemark. Hennes medverkan i projektet skulle då innebära 

observationer av sagostundsaktiviteter på ett antal bibliotek för att se vad som sker i 

sagostunden och resultatet skulle kunna säga något om vad sagostunden ger barnen. Hon 

intresserar sig också för vilken barnsyn och vilken kultursyn sagostunden är uttryck för. Hon 

tittar även på genusperspektivet vilket vi snuddade lite vid i fokusgrupperna. 

 

Den andra delen av projektet blir av oavsett medel från Kulturrådet och den handlar om att 

ta fram markörer för kvalitetsparametrar på sagostunden. Kort och gott: hur vet vi att vi har 

kvalitet? Detta är en del i det partnerskap Regionbibliotek Stockholm har tillsammans med 

Kungliga biblioteket, och kommer att genomföras av Pia Borrman och Malin Ögland på 

Regionbibliotek Stockholm. 
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Analys av fokusgruppsintervjuer med bibliotekarier och bibliotekschefer 

Åse Hedemark, lektor Biblioteks- och informationsvetenskap, Inst. för ABM, Uppsala universitet, 

ase.hedemark@abm.uu.se 

 

Inledning 

Utifrån resultatet av enkäten och projektets mål att ta reda på mer om sagostunder har vi 

genomfört tre fokusgruppsintervjuer, två genomfördes med bibliotekarier (genomförda 

130930) och en fokusgrupp bestod av bibliotekschefer (genomförd 131001). Dessvärre 

försvann ljudinspelningen av den första fokusgruppsintervjun med bibliotekarier vilket 

innebär att jag i min analys har utgått från sammanlagt två fokusgruppsintervjuer. Även om 

inspelningen av den första fokusgruppsintervjun inte finns kvar är dock uppfattningen att det 

som sägs i de båda grupperna på avgörande punkter stämmer överens. Jag har valt att 

analysera bibliotekariernas (8 deltagare) fokusgruppssamtal om sagostunder för sig och 

bibliotekschefernas (6 deltagare) utsagor om sagostunderna för sig. Visserligen överlappar 

bibliotekariers och bibliotekschefers uttalanden om sagostundsverksamheten varandra och 

det finns en hel del samsyn, men det finns också en del skilda synsätt vilket kan bero på att 

dessa två grupper har olika roller i verksamheten vilket kan resultera i olika perspektiv. 

Bibliotekarierna har också djupare kunskap om den konkreta verksamheten än cheferna och 

kan därmed berätta mer om vad som sker under de faktiska sagostundstillfällena. 

Bibliotekarierna och bibliotekscheferna har under fokusgruppssamtalet utgått från delvis olika 

frågor (se bilaga 1). Fokusgruppsintervjuerna har ägt rum i Regionbiblioteks Stockholms 

lokaler och varje intervju har tagit ca två timmar (inklusive 20 minuters paus). Intervjuerna 

har spelats in och transkriberats och samtalen har letts av mig, Åse Hedemark. Medverkat 

har också Malin Ögland och Pia Borrman som har tagit kompletterande anteckningar under 

intervjuernas gång. De bibliotekarier och bibliotekschefer som uttalar sig i intervjuerna heter 

egentligen något annat. 

 

I min analys har inte huvudintresset legat på att tolka utsagorna med avsikt att förstå enskilda 

individers uppfattningar. Analysen sker istället på en mer diskursiv nivå där det centrala är att 

studera vad informanterna säger och hur de ser på sagostunder. Mitt syfte är inte heller att 

få fram en entydig eller samstämmig bild av hur bibliotekarier och bibliotekschefer ser på 

sagostunder, tvärtom är det särskilt intressant att analysera de skilda och ibland 

motsägelsefulla synsätten på sagostunder som framkommer i samtalen vilka överlag präglas 

mailto:ase.hedemark@abm.uu.se
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av en hel del diskussion och dialog deltagarna emellan. Fokus i analysen ligger således på vad 

som sägs och på innebörden i det som sägs. I analysen diskuterar jag också resultatet i 

relation till tidigare forskning om barn och folkbibliotek och i synnerhet forskning om 

sagostunder.  

 

Barnbibliotekariernas syn på sagostunder 

Vad är en sagostund? 

Det märktes inledningsvis i fokusgruppssamtalen att det inte finns någon entydig bild av hur 

en sagostund kan och bör definieras. Det finns också skilda uppfattningar om vilka slags 

aktiviteter som kan ingå i en sagostundsverksamhet. Nanna uttrycker sig så här: 

 

”Du ska ha läst ditt material och det ska vara en röd tråd; det ska hänga ihop. Helst ska du berätta 

också, inte bara läsa böcker. Och allra, allra helst ska du koppla ihop det med också rim och ramsor 

och sånger och sådana saker, så att det blir en form som stämmer för små barn. Det är ofta det vi 

pratar om, eller hur, 3 till 5 år, när vi pratar om sagostunder generellt. Till exempel.” 

 

Det framkommer i samtalet att aktiviteter såsom läsning och berättande (där bilder från 

böcker ofta visas) är vanliga inslag under en sagostund, även rim, ramsor och sånger 

förekommer ofta. I utsagorna kommer framförallt två förhållningssätt till innehållet till 

uttryck, i det ena framstår berättande som den centrala aktiviteten och i det andra 

förhållningssättet märks att boken står i fokus för det som händer under sagostunden. I det 

förstnämnda synsättet framgår att rekvisita såsom exempelvis handdockor är viktiga redskap 

för berättandet. I det sistnämnda synsättet är det boken som fysiskt objekt som styr 

utformandet av sagostunden, vilket innebär att aktiviteten i stort kommer att handla om 

högläsning, ibland kompletterat med att man visar bilder ur böckerna. En bibliotekarie 

uttryckte detta så här: ”Vi har ju mig, och jag är inte en berättare, utan jag är en läsfrämjare. 

Jag vill ju ge boken till barnen. Jag är inte en sagotant.” Ytterligare en bibliotekarie svarade så 

här på frågan vad en läsfrämjare är:  

 

”Jag tror att framför allt så vill jag att barnen ska... när de läser saga med mig så är en av mina största 

poänger, det som gör mig mest glad, det är att dom vill låna med sig boken hem när dom går t.ex. 

Eller när dom kommer in till biblioteket nästa gång så säger dom "Har du den där boken som du läste 

för oss förra gången, vi vill låna så att jag kan läsa den hemma med mamma och pappa." Och det kan 

man ju inte göra när man har varit på en sagostund... Det kan man ju. Har du en bok om 
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Grodprinsen så kan man ju det också. Men jag vet inte, jag tror att jag snarare ser det som att jag 

inte... Min kompetens brister. Jag är inte trygg i att berätta på det sättet med handdockor och med 

fritt berättande. Jag är inte tillräckligt säker tror jag, utan då känns det lite tryggare. Jag är din bok. 

Det kan jag. Jag är jättebra på att läsa bok.” 

 

Rydsjö & Elf beskriver i sin bok Studier av barn och ungdomsbibliotek (2007) att 

barnbibliotekarier traditionellt och historiskt sett haft relativt låg status inom den egna 

verksamheten och att sagostundsverksamheten mycket fortgår tack vare personligt 

engagerade eldsjälar. Jag uppfattar att synen på hur sagostunder bör utformas hör ihop med 

synen på den professionella kompetensen och detta kommer också till uttryck i utsagan ovan 

och på flera ställen under samtalet där man exempelvis lyfter fram att kollegor har uttryckt 

rädsla inför att leda sagostunder därför att de har en föreställning om att det därmed 

förväntas av dem att de i första hand ska vara berättare. I en masteruppsats av Svensson 

(2005) där barnbibliotekariers syn på sagostunder undersöktes kunde konstateras att 

barnbibliotekarier förknippar berättande med högre professionell status. 

Barnbibliotekarierna i den studien förklarade med att de trodde att berättande har ett större 

värde för barnen, än vad högläsning ur en bok har. Detta eftersom barnbibliotekarierna ansåg 

att det blev mer dialog med barnen om bibliotekarien berättade. Kanske är det en osäkerhet 

inför den egna kompetensen som vi kan se avspeglad i citaten ovan?  

 

Sagostunders utformning och barnbibliotekariers arbete i stort är förstås också påverkade av 

de sammanhang där de befinner sig. I fokusgruppssamtalen framgår att det fokus på 

berättande i sagostunder som flera bibliotekarier ger uttryck för också kan kopplas till vilket 

närområde biblioteket är situerat i och vilka barn som deltar i sagostunderna. Paulina 

beskriver att hon använder rekvisita som stöd när hon har sagostunder för barn som inte har 

svenska som modersmål och att det är lättare för barnen att hänga med i berättelsen då:  

 

”Men för dom här 4-5-åringarna där flera barn inte pratar svenska, föreställer jag mig och i samtal 

med förskolepersonal att det är en poäng att man har grejer som man lite benämner och knyter 

historien till, för det kan vara lite svårt att sitta 20 minuter och inte fatta någonting. Då ser man lite... 

Man jag är inte så säker på hur effektivt det här är. Verkligen inte.” 

 

En magisteruppsats av Wåhlström och Önnerfelt (2003) visar att det är bra att konkretisera 

en saga när man riktar sig till barn som inte har svenska som modersmål. Ett sätt att göra 
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detta på är att använda olika föremål, dvs. rekvisita.  Trots att bibliotekarien i citatet ovan är 

osäker på vilken verkan användandet av rekvisita har, tyder således Wåhlströms & 

Önnerfelts studie på att det kan vara en effektiv strategi att använda rekvisita och fokusera 

på berättande vid de sagostunder där barn med annat modersmål än svenska deltar. 

 

När bibliotekarierna ska beskriva sagostunder lyfter flera av dem fram att dessa kräver 

mycket förberedelse av den enskilda bibliotekarien. Nanna konstaterar att:  

 

”Man ska framför allt vara förberedd, för det hör jag nu och då nuförtiden att "Nä men det är väl 

bara ta en bok och sätta sig och läsa, det spelar ingen roll." Man behöver inte ens ha läst boken. Då 

tycker jag att man inte kan tala om att det är sagostund längre, inte med mina mått mätt i alla fall.”  

 

Och Katarina uttrycker i likhet med Nannas utsaga att: ”Förberedelser är ju jätteviktiga. 

Absolut. Man kan ju inte bara ta en bok och gå in och läsa.” Jag uppfattar att betoningen på 

förberedelse är kopplat till en önskan och förhoppning om att andra ska se den kompetens 

som barnbibliotekarier besitter och att man genom att påtala att förberedelse är viktigt vill 

sätta fokus på att yrkespraktiken att ”hålla i sagostunder” faktiskt medför ett professionellt 

yrkeskunnande. Uttalandena om förberedelser kan ses som sätt att formulera sin profession 

och den verksamhet man bedriver. Detta intryck förstärks av Jenny som under senare delen 

av intervjun säger:  

 

”Jag känner plötsligt att jag får ta tillbaks allting jag sade där i början, att vi ska liksom avdramatisera 

sagostunder och bara liksom göra det helt spontant. Vi ska höja till skyarna och skriva rapporter och 

så här, ge den all den status som det kräver; prata konstigt och fikonspråk och så.” 

 

Jennys utsaga kan uppfattas som en vilja att definiera sin profession och att uttalandet om 

”prata konstigt och fikonspråk” syftar på att hon vill utveckla ett mer akademiskt språkbruk 

kopplat till sagostundsverksamheten. Andersson & Ekberg pekar i en studie (2007) av 

barnbibliotekariers yrkesidentitet på, att ett viktigt led i en professionsutveckling är att 

utveckla officiella och teoretiska begrepp för att uttrycka sin verksamhet på. Begrepp som 

bokprat eller sagostunder syftar många gånger till att knyta an till barns språkvärld för att 

välkomna så många som möjligt, men nackdelen kan vara att verksamheterna får en 

”oprofessionell” klang. Det är således viktigt, påtalar Andersson & Ekberg, att 

professionsaktörerna, i detta fall barnbibliotekarier, själva beskriver sin profession, vilket 
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ligger i linje med det som Jenny uttrycker i citatet ovan. Ytterligare en bibliotekarie säger i 

fokusgruppsintervjun att:  

 

”Men kan man inte åtminstone definiera det då som att det här en berättarstund eller det här är 

högläsningsstund eller det här är en bilderboksstund. Att man hittar någon sorts... Ja, om man nu 

måste det, men om vi nu säger att vi måste det, så kunde man väl... Och ingenting är sämre eller 

bättre än det andra, utan alla sorter... ju fler sorter vi har desto bättre per bibliotek.” 

 

Genom att tydliggöra innehållet i sagostunder kan utsagan ses som ytterligare ett sätt att 

formulera sig kring den verksamhet man bedriver och som ett sätt att skriva fram sitt 

professionella yrkeskunnande på. Uttalandet gör också upp med den skillnad i status kopplat 

till berättande respektive högläsning som tidigare diskuterats (se tex.  Svensson 2005). De 

olika sätten att definiera och beskriva sagostunder kan sättas i samband med vilket syfte som 

bibliotekarierna ser med verksamheten. Flera påtalar att man önskar skapa ”berättarmagi”, 

att gruppen tillsammans ”ger en slags särskild magi” och att ambitionen är att ”öppna upp för 

berättelser och berättelsers magi”. Det framkommer också att flera av 

fokusgruppsdeltagarna anser att motivationen till varför man bedriver sagostunder är att visa 

upp biblioteket och att man genom att locka barn till sagostunder hoppas på att barnen ska 

upptäcka andra delar av verksamheten. Kajsa beskriver syftet så här:  

 

”Det är väl att pimpa biblioteket så klart, att visa att det är jättejättemysigt och roligt på biblioteket, 

där händer det en massa fantastiska saker som inte händer någon annanstans. Apropå att man kan få 

berätta med en bok, så tycker jag ibland att syftet kan vara just att berätta med en bok”. 

 

I flera av utsagorna är det tydligt att ett syfte med sagostunderna är att få barnen att 

intressera sig för böcker, att läsa dem och låna hem dem, vilket vi ser avspeglat i 

ovanstående citat. Eftersom ett annat viktigt syfte med sagostunderna är att barnen ska 

upptäcka biblioteket förefaller det centralt för bibliotekarierna att sagostunderna faktiskt 

äger rum på biblioteket. Förutom en bibliotekarie som har sagostunder på bokbussen är det 

ingen som säger sig ha uppsökande sagostunder, istället lyfter de fram att de vill att barnen 

ska komma till biblioteket. Resultatet av enkäten visar att det vanligaste är att man 

kombinerar bok med berättande och sång under sagostunden. I de fall man använder något 

medium är boken det primära, i synnerhet bilderboken då bilder anses vara viktiga redskap 

under sagostunden. I en studie av Lundh (2011) framkom att bibliotekarier är skeptiska till 
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barns användning av IKT-redskap och att det finns en uppfattning bland såväl pedagoger som 

bibliotekarier att litteratur, i bemärkelsen tryckta böcker, är mest användbara i 

skolsammanhang. Dessa förknippas med skapandet av ett slags ”god barndom” som de 

menade att skolan ska bidra till. Även Sandin (2011) framhåller i en analys av 

läsluststimulerande projekt på biblioteket att det finns en tydlig preferens från 

bibliotekariernas sida att lyfta fram tryckt litteratur och det förefaller vara så att i den mån 

man använder medier, är boken det dominerande mediet även när det gäller sagostunderna.  

 

Andra syften med sagostunderna som lyfts fram är att man vill ge läsupplevelser och verka 

språkutvecklande, bland annat genom att stimulera barnen att berätta själva. Beroende på 

gruppstorlek säger flera bibliotekarier att de är öppna för att låta barnen tala och interagera 

med varandra och med den som leder sagostunden. Om gruppen är för stor blir 

sagostunden mer som en ”föreställning” som hålls av bibliotekarien, dvs. då blir det svårt att 

låta barnen komma till tals, men om gruppen är mindre finns större möjligheter att barnen 

blir mer delaktiga i berättandet. Andra aspekter förutom gruppstorlek som påverkar 

sagostunderna är barnens ålder, samspelet i gruppen, miljön som sagostunden hålls i samt 

även huruvida barnen har svenska som modersmål. Ytterligare en faktor som har betydelse 

för sagostunden, som mer indirekt kommer fram i fokusgruppssamtalet, är andra vuxnas 

(föräldrar, dagbarnvårdare eller pedagoger) närvaro. I nästa avsnitt kommer jag diskutera 

vidare kring vilka grupper sagostunderna riktar sig till och det samarbete med förskolor och 

skolor som alla bibliotekarier som deltog i samtalet har. 

 

Vilka riktar sig sagostunder till? 

En analys av biblioteksplaner av Hedemark (2013) visar att sagostunder sällan finns beskrivna 

i kommunens biblioteksplaner trots att i princip alla bibliotek bedriver sådan verksamhet. 

Detta kan förklara varför flera bibliotekarier inte säger sig direkt använda biblioteksplaner i 

planeringen av sagostunder. Snarare menar de att de indirekt knyter an till biblioteksplanen 

då sagostunder syftar till språkutveckling, att stimulera till läsning etc. vilket ofta är mål som 

framhålls i biblioteksplaner. På samma sätt som att bibliotekarierna i diskussionen i ett senare 

skede ”kom på” att de indirekt använder biblioteksplanen menar de att de också använder 

även andra styrdokument, såsom exempelvis FN:s barnkonvention eller bibliotekslagen. 

Resonemanget pekar således på att bibliotekarierna inte medvetet reflekterar över 

styrdokument i relation till sagostundsverksamheten. 
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Det är intressant att konstatera att trots att enkäten visar att det är betydligt vanligare att 

sagostunder riktar sig till vårdnadshavare med barn än enbart till förskolan, talar man i 

fokusgruppen nära nog uteslutande om de sagostunder som sker i samarbete med förskolan. 

På frågan om de upplever samarbetet med olika pedagogiska verksamheter som positivt 

svarar de flesta jakande, men i diskussionen kring samarbetet framkommer det flera 

problematiska aspekter, vilket jag ska återkomma till. En stor fördel som bibliotekarierna 

framhåller vad gäller samarbetet med förskolan är att man når ”alla” barn och det motiverar 

varför man egentligen borde satsa mest på dessa sagostunder. Så här säger Nanna:  

 

”Jag tänker på det här hur vi... i alla fall i min kommun XX. Man hela tiden prioriterar barnfamiljer 

framför skola och förskola, och för mig är det helt galet, för det är ju i förskola och skola som vi 

träffar nästan alla barn. I alla fall i skolan alla barn. Det är ju där vi ska sätta vårt krut. Om man ordnar 

en väl förberedd sagostund och det kommer fem personer en lördag mot om det kommer 30 en 

måndag. Jag menar, det är så mycket mer effektivt också att vända sig till skola och förskola.  

 

I detta citat lyfts fram att det skulle vara mycket mera verksamt att genomföra sagostunder 

med förskolan än att rikta sig mot barnfamiljer. De stora vinsterna med samarbetet med de 

pedagogiska verksamheterna är att man når alla barn och också för att man genom det 

skapar kontakter med pedagogerna. Utifrån bibliotekariernas resonemang kan man tolka det 

som att de menar att de öppna sagostunderna lockar de vårdnadshavare som redan är 

”frälsta” biblioteksbesökare och att det därför är bättre att satsa på att nå barn genom 

förskolan. Dessa samarbetspartners framstår sannolikt som attraktiva att samarbeta med då 

det blir ett enkelt sätt för biblioteket att nå många barn. Uppsökande sagostunder är inte 

aktuella, menar flera bibliotekarier, då syftet med sagostunder är att barnen ska upptäcka 

biblioteket som fysisk plats. Det är intressant att bibliotekarierna ser en så stark koppling 

mellan sagostunder och biblioteksrummet – inte ens på en direkt fråga om hur uppsökande 

sagostunder skulle kunna se ut var det någon som kunde föreställa sig detta. Någon nämner 

att de har erfarenhet av att hålla sagostunder under festivaler och liknande, men att syftet 

med sådana sagostunder i grunden är att marknadsföra biblioteket för att få människor att 

komma dit. Syftet med sagostunder kan i detta sammanhang uppfattas som instrumentellt, 

dvs. det är ett medel för att locka fler besökare till biblioteket. 

 

En reflektion som görs under fokusgruppssamtalet är att biblioteket inte samarbetar med alla 

förskolor i kommunen vilket därmed medför att man inte når alla barn. Kanske kan det vara 
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så att de som har mest behov av bibliotekets verksamhet är de som inte kommer, menar 

Jenny: 

 

”Men problemet som jag också märker med bokbussen, det är ju att bokbussen ska då komma till 

förskolor som har svårt att ta sig till sitt lokala bibliotek. Det är liksom vårt första och främsta 

uppdrag. Men problemet är ju att dom som kanske mest av allt skulle behöva oss, dom har inte ens 

tagit reda på att vi finns. För i deras verklighet så kanske inte böcker och bibliotek är det första. 

Medan dom som är lite mer pålästa och vet och kan och liksom också vet och kan verbalt kräva för 

sina barn eller för sina förskolebarn. Dom ligger på som sjutton och tjatar om att bokbussen ska 

komma, för dom vet hur viktigt det är.” 

 

I detta resonemang och även i det tidigare citatet av Nanna (s. 5) påtalas en paradoxal 

problematik för folkbibliotek, men även för andra folkbildande verksamheter, nämligen att 

trots ambitionen att nå ”alla” lyckas man i många fall bäst med att locka grupper som redan 

är intresserade. I Jennys citat gäller detta också samarbeten med förskolan där biblioteket i 

första hand attraherar pedagoger som är pålästa och vet hur viktigt det är med läsning.  I 

Nannas utsaga framhålls att det i kommunen främst satsas på barnfamiljer medan hon menar 

att det är bättre att nå barnen genom förskolan och skolan. Flera internationella 

läsarundersökningar har visat att barnens hemmiljö påverkar deras läsning. Exempelvis visade 

PIRLS- undersökningen från 2006 att de barn som tillhörde en grupp där föräldrar hade det 

högsta intresset för läsning, presterade högre medelvärde på lästesten än de som kom från 

en hemmiljö där föräldrar var ointresserade av läsning. Att samarbeta med förskolor är 

visserligen en enkel lösning för att nå många barn, samtidigt framstår det utifrån forskningen 

som mycket viktigt att engagera föräldrar då familjebakgrund är en av de faktorer som 

påverkar läsförmågan mest (Fredriksson & Taube 2012). I den fortsatta diskussionen om 

samarbetet med förskolan framkommer flera problematiska aspekter, som exempelvis att 

det är svårt att komma överens om tider som passar både bibliotek och förskola eller skola. 

Paulina säger: ”Och det är för att vi inte kan slå knut på oss själva och fixa dom tider som 

dom (dvs. skolan, min anmärkn.) vill ha. Så det är aldrig prat om att dom skulle kunna ändra 

någonting för att komma till den här sagoleken.” En frustration över att inte nå fram till vissa 

förskolor och skolor märks i diskussionen kring samarbetet. I vissa utsagor kommer en viss 

besvikelse fram över att inte alla ser och förmår uppskatta den verksamhet som biblioteket 

erbjuder. Exempelvis sägs att: ”Vi vänder oss både till förskolan och hemmavarande barn och 

försöker nå ut till föräldrar, men dom kommer ju inte (…)” och ”jag tycker ju att vi erbjuder 
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fantastisk service, och så märker man att dom här pedagogerna har inte tid eller ork att 

överhuvudtaget ta sig an den servicen. Det känns ju tråkigt, när det liksom är...”. Intressant 

och kanske också en aning motsägelsefullt i detta resonemang om bristen på samarbete är 

att det inte framkommer någon självkritik, utan överlag märks en avsaknad av ifrågasättande 

över det egna sättet att jobba.  

 

Såväl Rydsjö, Hultgren & Limberg (2010) som Sandin (2011) framhåller att 

barnbibliotekariens identitet och kompetens framstår som otydlig. Kanske kan en osäkerhet 

vad gäller den egna professionen och också den brist på professionsteoretiska begrepp för 

att beskriva verksamheten som tidigare diskuterats, göra det svårt att motivera sagostundens 

betydelse inför andra verksamheter. Som Andersson & Ekberg (2007) skriver lutar sig andra 

delar av biblioteksverksamheten på begrepp som informationsförmedling och 

informationskompetens. Det är teoretiska begrepp som har bidragit till att beforska 

biblioteksverksamheten och också höjt statusen på delar av biblioteksprofessionen. 

Sagostunder – både dess syfte och innehåll - beskrivs på mångskiftande sätt, dels med 

begrepp som språkutveckling och lässtimulans vilka har positiva konnotationer i dagens 

samhälle, men dels också med mer otydliga och mångtydiga ord såsom lek, magi, föreställning 

och humor. De sistnämnda har inte samma ”tyngd” och status i den offentliga debatten, 

vilket kan bidra till att verksamheten uppfattas som oklar och vag för externa 

samarbetsaktörer och för det omgivande samhället. En tydligare formulering av den egna 

yrkesidentiteten och syftet med sagostundsverksamheten skulle sannolikt underlätta 

samarbetet med andra aktörer då det skulle tydliggöra skillnader mellan uppdrag och roller 

som olika institutioner har (jmf Sandin 2011). Troligen skulle det också bli lättare att 

motivera betydelsen av sagostunder inför förskolan, men kanske även inför vårdnadshavare.  

Det märks i intervjun att flera av bibliotekarierna har funderat över vad egentligen det är 

som sagostunder ger barn, som de inte lika gärna kan få hemma eller genom att delta i andra 

pedagogiska verksamheter. I en utsaga sägs att:  

 

”Det måste vara något mer än det man gör hemma när man läser, eller i alla fall något annat än vad 

man gör när man sitter och läser på förskolan. Då var jag också ganska inne på det här att försöka 

gestalta mycket och berätta ganska mycket muntligt. Men sedan är det också det här, just i och med 

att man är en grupp så blir det ju också något annat...”  
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Citatet visar att det muntliga berättandet och samspelet i grupp uppfattas som unikt för 

sagostunder. I ett annat uttalande sägs att inte alla förskolor har tid att låta barnen välja en 

bok och läsa för dem vilket motiverar värdet av att sagostundstillfällena kan bestå av enbart 

högläsning. En bibliotekarie menar att förskolepedagoger ofta är bra på att läsa sagor och att 

det mervärde som sagostunden och biblioteket kan ge barnen är ett mer initierat 

litteratururval. Dessa utsagor uppfattar jag som en början på att ringa in och definiera den 

egna yrkeskompetensen vilket sker i relation till framförallt förskolans verksamhet. I flera 

utsagor uttrycks en förhoppning om att den senaste tidens massmediala uppmärksamhet och 

krisrapporter om barns läsning ska få till följd att föräldrar och pedagoger får upp ögonen för 

läsningens betydelse. Underförstått i dessa utsagor ligger en förväntan om att andra därmed 

ska förstå värdet av sagostunder och bibliotek. Detta vore förstås gott och väl men att 

formulera sin yrkesidentitet och lyfta fram betydelsen av verksamheter som sagostunder är 

framförallt en uppgift för barnbibliotekarierna själva, hävdar jag (jmf Rydsjö, Hultgren & 

Limberg 2010). I fokusgruppsintervjun framkom exempel på konflikter som kunde uppstå i 

samarbetet med förskola och skola. Exempelvis säger My:  

 

”Men det som jag tycker kan vara krångligt även ibland med förskolor, fast inte... det var nog mer 

förut, att när dom vill tillrättavisa barnen hela tiden. Och med skolan tycker jag det är svårt det här 

att dom vill bestämma... och det kanske är så, men jag hade bokprat för några 2:or nu, och dom 

bestämde exakt vilka böcker var och en fick låna, för vad var och en klarar av.”  

 

I detta uttalande framkommer således att pedagoger fostrar och ”hyschar” barnen under 

bokprat men även under sagostunden på ett sätt som inte bibliotekarien tycker är motiverat. 

Att pedagoger också styr vilka böcker barnen får låna med sig från biblioteket visade även en 

studie av Hedemark där barns syn på läsning och läsluststimulerande verksamheter 

undersöktes (2011). Barnen upplevde detta som negativt och det inverkade också menligt på 

deras läslust och deras intryck av bibliotekens verksamhet. Andra utsagor vittnar om 

respektlösa pedagoger som sitter och pratar med varandra under sagostunden, att det känns 

som att ”fröken ska bedöma en” och att lojaliteten blir dubbel när pedagoger närvarar vilket 

kan yttra sig ”som lite blinkningar mellan de vuxna” som går över huvudet på barnen. Pernilla 

säger: ”Det ska vara ett möte mellan en själv och barnen. Det ska vara vi mot dom där vuxna 

lärarna på något sätt.” Detta påminner om de resultat som framkom i rapporten från 

projektet MVG - Driftiga bibliotekarier och läsglada barn - där Johansson bland annat beskriver 

hur bibliotekarier kunde känna sig styrda av skolans prioriteringar och att deras ambitioner 
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att stå på barnens sida gjorde att de kom i konflikt med lärarna (Johansson 2009). Dessa 

beskrivna konflikter vittnar om behovet av att tydliggöra barnbibliotekariens identitet och 

roll gentemot förskolan och skolan, inte minst i samband med sagostunder men även kopplat 

till annan barnverksamhet på biblioteket. 

 

Vad påverkar sagostunder? 

En faktor som påverkar hur barnen är på sagostunden är andra vuxnas närvaro. Det kan 

handla om pedagoger, men även vårdnadshavare menar flera bibliotekarier. Andra aspekter 

som spelar roll för samspelet under sagostundstillfället är hierarkin inom barngruppen samt 

miljön. I de ”öppna” sagostunderna utgörs barnen oftast av etniska svenskar och en något 

högre andel flickor, menar en bibliotekarie. En annan säger att: ”Ju äldre barnen är desto fler 

flickor. Ju yngre barn det är så är det mer blandat. Och vår etnicitet är väldigt, väldigt 

blandad. Också väldigt få etnisk svenska.” Sammanfattningsvis förefaller det se väldigt olika ut, 

förmodligen beroende på var biblioteket är situerat och hur demografin i kommunen ser ut. 

Det framgår av samtalet att bibliotekarierna har ett genusperspektiv när de väljer berättelser 

till sagostunderna. Pernilla konstaterar att ”[jag] försöker vara rätt mån om att välja sagor 

där både pojkar och flickor har huvudrollen. Alltså, det känns ju väldigt viktigt, så att man 

inte hamnar i någon sorts bara pojkar som gör saker.” En annan bibliotekarie hävdar att hon 

i första hand försöker tänka på pojkarna utifrån motiveringen;  

 

”Och så tänker man väl någonstans i bakhuvudet att pojkar brukar vara lite svårare, så då väljer man 

en bok som man tänker att pojken gillar också. Så tänker jag ofta så, att flörta med pojkarna i första 

hand eftersom flickorna brukar vara enklare. Vad jag låter fördomsfull.” 

 

Det finns forskning som visar att pojkar är mer bundna till vissa genrer än vad flickor är och 

det kan leda till att flickor är mer öppna och i högre grad än pojkar läser mer 

könsöverskridande än pojkar (se exempelvis Brink 2005, Hedemark 2011). Detta påminner 

om det resonemang som bibliotekarien ger uttryck för ovan. Andra aspekter som påverkar 

vilka berättelser man förmedlar på sagostunderna är att det måste vara sådana som passar 

för åldern och för högläsning, gärna med mycket dialoger och med fina och stora bilder. Rent 

litterära aspekter uppges också vara en faktor som påverkar vid urvalet. Flera bibliotekarier 

uppger också att de berättelser man förmedlar måste vara sådana man själv tycker mycket 

om. Kajsa säger: ” Det ska vara en bok som jag älskar, annars kan inte jag berätta den eller 

läsa den.” och Nanna menar att: ”Man måste älska det... Att det är så viktigt också att det 
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material man har är någonting man verkligen vill berätta.” En viktig aspekt är således att 

bibliotekarien själv uppskattar de berättelser man förmedlar under sagostunden. Det är en 

aning förvånande att vad eventuellt barnen efterfrågar för berättelser inte framkommer som 

en viktig faktor i arbetet med sagostunder och i valet av berättelser. Kanske är förklaringen 

att det inte finns utrymme och tid för barnen att uttrycka önskningar?  Överlag uppfattar jag 

att utsagorna, med några få undantag, och fokusgruppsintervjun i stort speglar ett 

barnperspektiv där det i första hand är vad vuxna (som bibliotekarier, vårdnadshavare och 

pedagoger) menar är viktigt och bra för barnen som påverkar syftet med och innehållet i 

sagostunder. Ett överraskande stort inflytande visar sig förskolorna ha på 

sagostundsverksamheten. 

 

Avslutningsvis diskuterade bibliotekarierna hur det är möjligt att utvärdera och dokumentera 

sagostunder och flera menar att det vore intressant att filma eller observera sagostunderna. 

Biblioteksstatistiken kunde sedan kompletteras med filmerna från sagostunden, exempelvis 

säger en bibliotekarie; ”Man måste på något sätt få den filmsnutten till siffror som politikerna 

kan ta till sig”. Alla är ense om att detta kvalitativa sätt att dokumentera verksamheten på i 

så fall måste arbetas om till konkreta resultat – i annat fall kommer inte politiker att ta till sig 

detta.  

 

Bibliotekschefers syn på sagostunder 

I likhet med fokusgruppssamtalet med bibliotekarierna menar även bibliotekscheferna att det 

inte finns någon entydig definition av vad en sagostund är. ”En sagostund kan ha tusen 

former”, som en bibliotekschef uttrycker sig. Verksamheten förknippas dock med tradition 

menar flera bibliotekschefer och detta är något som återkommer under samtalets gång. 

Sagostunder är en aktivitet med lång historia och något som av tradition förekommer på i 

princip alla bibliotek. Exempelvis säger en bibliotekschef:  

 

”Det kan ju vara oerhört mycket, men om man bara säger sagostund till mig, då är min spontana 

reaktion att det är något rätt traditionellt, som vi alltid har gjort. Det sitter en bibliotekarie i ett 

sagorum med en massa barn omkring sig... eller en massa barn, det behöver inte vara en massa, det 

kan vara två... och läser en saga ur en bok, och så är det bra med det.” 

 

Rydsjö & Elf (2007) skriver att sagostunder hör till de allra äldsta verksamheterna på 

barnavdelningen och att den kan härledas tillbaka till det av Valfrid Palmgren startade 
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barnbiblioteket i början på 1900-talet, så det är förvisso en traditionell verksamhet som 

drivits av barnbibliotekarier i över hundra år. Det framkommer i samtalet att flera av 

cheferna menar att sagostundens långa tradition har viss betydelse för att den finns och 

också för vilken utformning den får. Exempelvis framhåller Anna att:  

 

”Jag kommer ihåg när jag... för tio år sedan så fick jag mitt första bibliotekchefsjobb, och då var det 

precis att det kom inga på sagostunderna och så där. Då tog vi bort dom. Då var liksom känslan att... 

det var utdöende liksom. Sedan tror jag att det har hänt något dom senaste åren som gör att det 

liksom lite är på väg tillbaka.” 

 

Markus håller med och menar att det skett en utveckling också av form och innehåll vad 

gäller sagostunderna. Detta kan bero på, menar flera av bibliotekscheferna, att samhället och 

i och med det också föräldrar och förskolan fått upp ögonen för läsningens betydelse för 

barn, vilket i sin tur har resulterat i en ökad efterfrågan på sagostunder. De flesta i 

fokusgruppsamtalet är ense om att sagostunders utformning och innehåll mycket beror på 

enskilda medarbetare och vad de har för idéer och kompetens. Detta förstärker intrycket av 

att det personliga engagemanget är helt centralt för sagostundsverksamheten, vilket också är 

något som påtalas av Rydsjö & Elf (2007).  

 

I fokusgruppsintervjun med bibliotekschefer märks inte de olika förhållningssätten mellan 

berättande och högläsning som var påtaglig under intervjun med barnbibliotekarier. Däremot 

kommer det fram att de har förstått att det finns olika uppfattningar kring detta bland 

barnbibliotekarier. De menar också att det bland yngre och/eller nyanställda bibliotekarier 

förefaller finnas en rädsla för att hålla i sagostunder. Flera av bibliotekscheferna uppfattar att 

denna beror på att det kan finnas en föreställning om att sagostunder innebär att man som 

bibliotekarie ska vara en berättare. Anders säger; ”Jag hade precis en rekrytering av en 

barnbibliotekarie för de yngre barnen, där det var flera som sade "... fast jag vill inte ha 

sagostund." Han säger vidare att man inte kan veta att det handlar om att de inte vill hålla i 

sagostund för att de inte vill berätta, men i hans utsaga uppfattar jag att han misstänker det. 

Och Emma menar att:  

 

”Det här med som du sade berättande eller läsa högt. Jag märkte skillnad på mina bibliotekarier att 

det liksom... det finns en sådan tradition med ???skolat att alla barnbibliotekarier ska ha gått igenom 
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det här elddopet och liksom verkligen kunna berätta en saga och använda kroppen mer som ett 

skådespel och sedan dom här yngre kanske inte alltid är så bekväma med det men dom blir tvingade.” 

 

Att de olika förhållningssätten kring högläsning och berättande inte framkommer i intervjun 

med cheferna kan ha sin förklaring i att ingen av bibliotekscheferna säger sig ha synpunkter 

på det konkreta utförandet av sagostunder, utan lämnar det arbetet åt den enskilda 

barnbibliotekarien. Ett exempel på utsaga där detta kommer fram är följande citat:  

 

”Det här med att sagostunder kan innehålla så många olika saker, det känns så självklart, eller det är 

på något sätt... det tycker jag är upp till den som håller i sagostunden så mycket om det ska bli en 

sångstund eller om man springer runt i biblioteket om det är stängt, eller om man läser eller om man 

berättar och så där.” 

 

Huruvida man i första hand ska berätta eller högläsa blir således en relativt oväsentlig fråga i 

denna intervju. Däremot framkommer det i samtalet att även om bibliotekschefer inte lägger 

sig i det konkreta utförandet har de visioner och tankar om syftet med sagostunden. I 

intervjun med bibliotekarier framkom bland annat att man tyckte att det var viktigt att få gott 

om förberedelsetid inför en sagostund. Detta tolkades som ett sätt att ge uttryck för att 

sagostunder faktiskt kräver yrkeskompetens, i form av förberedelser. I fokusgruppssamtalet 

med cheferna framkommer istället att det visserligen är viktigt att ge tid till förberedelser 

men att en fara med detta är att bibliotekarierna lägger för mycket fokus på berättelserna 

och glömmer bort både syftet med sagostunden och också de som är föremål för 

sagostunden, dvs. barnen.  Detta kommer till uttryck i följande utsaga:  

 

”Men annars så tänker jag... jag går inte in och säger vad dom ska göra på sagostunden, men det jag 

tänker är jätteviktigt det är ju att dom här barnen som kommer är viktigare än berättelsen. Alltså, det 

är verkligen så, därför att jag tror att... ja igen då. Jag tror inte att alla barn tycker att det är roligt att 

gå på sagostund och jag tror att det liksom... ja... Jag tror att man kan lägga väldigt mycket energi på 

förberedelser. Alltså, att bibliotekarie kan göra det påstår jag, att liksom bli duktiga, men att man kan 

glömma bort målgruppen. Det tror jag är en risk i sagostunder eller vad som helst.” 

 

En bibliotekschef menar att sagostunder formas av de normer vi vuxna har kring läsning och 

berättande, dvs. att verksamheten speglar i grund och botten det vi vuxna menar är viktigt 

att ge barn en viss form av läsning och berättande. Markus säger; ” det svarar mot ett 

önskemål hos barnens vuxna s.a.s. "Nu ska vi gå på sagostund.", det är inte dom små "Nu vill 
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jag gå på sagostund." Jag tänker mig att det är så i alla fall”. I båda dessa utsagor påtalas vikten 

av ett användarperspektiv i sagostunder samtidigt som man lite motsägelsefullt konstaterar 

att verksamheten i praktiken nog inte är genomsyrad av barns perspektiv. Varken syftet med 

sagostunder, som man uppfattar främst svarar mot ett behov och en efterfrågan av vuxna 

eller den konkreta verksamheten som genomförs av barnbibliotekarier har i första hand 

fokus på barnen och deras behov, menar bibliotekscheferna. Detta uppvisar likheter med 

resultatet av intervjun med bibliotekarier (se tidigare kapitel), som bland annat visar att barns 

perspektiv inte är påfallande – skillnaden här är dock att det bland bibliotekschefer förefaller 

finnas en medvetenhet om att det förhåller sig så. I fokusgruppsintervjun med bibliotekarier 

kunde konstateras att förskolorna har ett visst inflytande på sagostundsverksamheten och 

även i denna intervju förs ett resonemang om det. Anders menar att:  

 

”Och jag upplevde också lite liknande när jag hade... i XX så hade jag ju kontinuerliga sagostunder, 2 

st. varje vecka, med inbokade skolklasser, vilket gjorde att efter ett tag så var dom vana vid mig, vilket 

gjorde på gott och ont att förskolelärarna kände att dom kunde lämna mig med barnen. Men det blev 

också en helt annan, då kunde jag också reagera mer mot det som jag trodde var barnens behov och 

önskemål, vilket inte alls kanske är samma. Det kanske är ett ypperligt tillfälle om biblioteket är stängt 

och man har hela biblioteket för sig själva att leka vildingar istället för att läsa Till vildingarnas land, 

vilket jag absolut inte tror är ett behov som fanns hos pedagogerna, men definitivt hos barnen och 

mig.” 

 

I utsagan framkommer således att Anders uppfattar att det är lättare att vidmakthålla barns 

perspektiv om man begränsar pedagogernas närvaro under sagostunden.  

 

I bibliotekschefernas resonemang om sagostunder framträder framförallt skilda synsätt på 

syftet med läsning och berättande. Jag uppfattar att dessa skildrar två olika förhållningssätt till 

läsning. Det framkommer dels ett förhållningssätt som rymmer en syn på att det är och ska 

vara roligt och lustfyllt att läsa, åtminstone ska biblioteket förmedla en sådan bild av läsning. 

Dels framkommer ett förhållningssätt där man lyfter fram nyttan med att läsa och att 

biblioteken har ett uppdrag främst kopplat till språkutveckling. Det förstnämnda 

förhållningssättet kan exemplifieras med följande utsaga: ”Jag pratar väldigt ogärna om nyttan 

av läsning när jag har med barn att göra, då skulle jag hellre prata om att det är farligt att 

läsa.”  
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Visserligen menar flera bibliotekschefer att lust inte utesluter nytta men det är tydligt att det 

finns olika föreställningar om syftet med sagostunder, synen på läsning och bibliotekets 

uppdrag. Utsagor där mer pedagogiskt inriktade tankar om detta framkommer är:  

 

”Jag går ständigt omkring med en kappa där jag liksom tänker att allt vi gör för barn och ungdomar 

går ut på att hitta mötet mellan barnet och oss och föräldrarna, att hitta och hjälpa dom att få ett 

språk. Alltså ständigt och jämt bär jag med mig det.” 

 

Och fortsättningsvis: 

 

”Alltså, det är ju så himla tydligt att föräldrar inte läser för barn längre idag. Alltså, det här är ju ett av 

våra absolut viktigaste uppdrag tycker jag.” 

 

Det finns tydliga paralleller mellan dessa synsätt och de föreställningar om läsning som 

framkom i Hedemarks studie (2011) av barns syn på läsning. Den visade att barnen gav 

uttryck för tre förhållningssätt till läsning, det första beskrivs som den lustfyllda läsningen där 

barnen var positivt inställda till läsning som i första hand associerades med nöje. Ytterligare 

ett förhållningssätt som framkom var läsning som tvång som i stort rymde en negativ 

inställning till läsning och slutligen förekom ett förhållningssätt som kan beskrivas som den 

instrumentella läsningen där läsning i första hand sågs som något nyttigt. I flera av de utsagor 

som bibliotekschefer gav uttryck för kunde vi se ett synsätt på läsning som något som i första 

hand ska vara roligt vilket kan kopplas samman med den lustfyllda läsningen men det finns 

också uttalanden av bibliotekschefer som har mer gemensamt med förhållningssättet den 

instrumentella läsningen. Kanske kan de olika inställningarna till barns läsning sättas i samband 

med olika läskulturer där det sistnämnda förhållningssättet kan relateras till skolan där det 

finns en större tyngdpunkt på att lära, undervisa och fostra barn. Den lustfyllda inställningen 

till barns läsning kan ses som mer kopplad till underhållning, nöje, förströelse och till 

läskulturer som relaterar till barns fritidsläsning. Dessa förhållningssätt till läsning rymmer 

också skilda synsätt på olika medieformat. I det förhållningssätt som betonar lust och lek 

framhålls också att sagostunder inte behöver vara knutna till den tryckta boken och att 

många andra medier också förmedlar berättelser. Exempelvis kommer det till uttryck i 

följande utsaga:  
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”Nu har inte jag jobbat på det sättet med paddor, men jag vill också väldigt gärna erbjuda så många 

olika ingångar som möjligt till berättelsen på något sätt, med stort B.” 

 

I det förstnämnda synsättet betraktas således litteraturen som en av flera möjliga vägar för 

att ge barnen berättelser. Så här uttrycker sig Anders vidare: 

 

”Absolut! Läsningen är oslag... högläsningen och berättandet. Det är oslagbart det bästa sättet att ta 

till sig språket. Ingen tvekan. Men, det är inte det enda. Om vi låtsas att det är det enda, då kommer 

dom (barn, min anmärkn) som tycker att det är motigt och som tycker att det är tvång och dom 

tycker att det är jobbigt, dom kommer att se igenom oss och så kommer vi förlora dom.” 

 

Trots den större betoning på lustläsning och på andra medier än den tryckta boken som 

dessa ovanstående citat ger uttryck för, finns dock ett instrumentellt perspektiv även inom 

detta förhållningssätt. Detta märks i följande utsaga där syftet med sagostunder uttryckligen 

primärt sägs vara att etablera en relation mellan barn och bibliotek:  

 

”Alltså jag är helt med på nyttan och vårt ansvar som läsande människor och samhällsmedborgare 

och bibliotekarier. Men jag har ändå... jag har svårt för att se det som det primära. Det finns där och 

det kanske är en... det är en fantastisk bonus, men jag skulle säga bara lite torrt med ett ord vad jag 

ville med sagostunderna, då skulle det vara att etablera en lustfylld relation mellan barnet och 

biblioteket; biblioteket är ett positivt ställe. Det skulle absolut vara det primära.” 

 

I det andra förhållningssättet finns en tydligare preferens för litteratur och läsning av denna 

som det primära målet med bibliotekens verksamhet och sagostundsverksamheten. I 

intervjun med bibliotekarierna framkom också att det dominerande mediet under 

sagostundstillfällena är den tryckta boken, i synnerhet bilderböcker.  

 

Ett sätt att bättre tillgodose och utgå från barns behov är att utvärdera sagostunds-

verksamheten. I fokusgruppsintervjun har också diskuterats hur sagostunder kan utvärderas 

och dokumenteras. Förslag på sätt att göra detta på är att genomföra fokusgruppsintervjuer 

med barn eller att man på något sätt försöker komma åt hur barnen uppfattar verksamheten. 

Ett problem med det är dock att barn ”svarar ju verkligen inom ramarna vad dom vet att 

vuxna förväntar sig på något sätt”, menar en bibliotekschef. En fråga som diskuteras är i 

vilket syfte vi ska utvärdera. Anders uttalar sig så här: 
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”Alltså i vilket syfte ska vi utvärdera; är det att utvärdera för att bli bättre på sagostund eller är det 

utvärdera för att bättre kunna kommunicera till föräldrar och politiker vad vi gör på sagostund.” 

 

Detta är förstås relevanta frågor att ställa. Andra förslag på dokumentation som 

framkommer är fotografering, att filma eller observera sagostundstillfällena. En del av 

diskussionen rör på vilket sätt man skulle kunna använda resultaten av utvärderingen och vad 

som räknas som ett gott resultat. En utvärdering skulle kunna visa att sagostunden inte har 

någon effekt alls på språkutveckling eller läsförståelse och skulle det i så fall innebära att 

verksamheten lades ner, spekulerar flera bibliotekschefer. Detta resonemang pekar ju 

verkligen mot att man betraktar det huvudsakliga syftet med sagostunder som instrumentellt. 

Ett dilemma kopplat till utvärdering, vilket också flera av utsagorna knyter an till, är att det 

inte riktigt är klart vad biblioteken vill uppnå med sagostunderna. Att det finns så skilda 

uppfattningar om syfte och innehåll samt sätt att utföra sagostundsverksamheten på, medför 

samtidigt att det kan bli problematiskt att utvärdera den. Exempelvis om chefer och 

barnbibliotekarier inom den egna verksamheten har olika uppfattningar om syfte och 

genomförande. Kopplat till denna diskussion är också huruvida bibliotekens sagostunder 

verkligen når de barn vi vill nå eller om sagostunderna borde äga rum på andra ställen än vad 

de gör idag. Flera bibliotekschefer öppnar för möjligheten att ha uppsökande sagostunder 

men menar att detta är en resursfråga. De flesta är dock ense om att de barn som deltar på 

sagostunderna inte alltid är de barn som kanske skulle behöva det bäst. Astrid uttrycker sig 

enligt följande:  

 

”Men i den enhet som jag ansvarar, XX, där är det så att på XX har vi fullbelagt på sagostunder, där 

bor föräldrar med ganska... ganska välbeställda föräldrar. Ju längre du kommer med linje XX ju färre 

kommer det på sagostunder, ju större andel utlandsfödda och låga inkomster finns det. Där finns det 

ju någonting att ta tag i, om man ska nå fler som ändå ligger i vårt uppdrag. Det tycker jag är viktigt, 

att dom här barnen, om vi nu utgår från att det här med språkutvecklingar är det centrala. Dom här 

barnen på XX får med all säkerhet en hyfsad stimulans i dom flesta fall när det gäller det. Det törs 

man ändå säga. Medan barnen i XX kanske inte alltid har det, men dom kommer inte på sagostunder 

alls egentligen. Ett par stycken bara.” 

 

Det förefaller finnas en viss frustration som kommer till uttryck i intervjun kopplat till det 

som lyfts fram i utsagan ovan, nämligen att sagostunderna som genomförs på biblioteken i 

vissa mer välbeställda områden är välbesökta, medan det vid sagostundsverksamhet i andra 
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delar av kommunen, inte kommer särskilt många barn. Dessa kommer dock ofta på fritiden 

till biblioteket, menar en bibliotekschef. En bibliotekschef hårdrar det en aning och menar att 

om de direkt utgick från det som står i biblioteksplanen: ”då skulle vi i princip inte ha någon 

verksamhet i innerstan, utan finnas i ytterstan. I delar av ytterstan.” Men för att bibehålla 

bibliotekets legitimitet så är det viktigt att biblioteken finns i alla stadsdelar därför att: ”Om 

det bara finns i ytterstan då blir det på något vis någon slags... eller bara i delar av ytterstan, 

sådana områden som vi har bestämt är segregerade eller så, då blir det någon slags 

socialhjälp snarare än en allmän nyttighet och rättighet.” 

 

Diskussionen går således ifrån sagostundsverksamhet till att mer komma att beröra 

bibliotekens uppdrag och symbolvärde i samhället i stort. Andemeningen i diskussionen 

avspeglas väl av ovanstående utsaga och det är också ett centralt problem som kan kännas 

igen från barnbibliotekariernas resonemang om vilka grupper som deltar i sagostunder. Det 

är naturligtvis av stor relevans och intresse att folkbibliotek verkar emancipatoriskt och 

utjämnande i samhället, men samtidigt kan det, vilket också påtalas i utsagan ovan, ligga en 

fara i att legitimera sin verksamhet genom att hänvisa till olika eftersatta grupper eller 

stadsdelar. I Hedemarks avhandling (2009) där den offentliga bilden av folkbibliotek studeras 

kunde konstateras att biblioteken i massmedia främst tycks beskrivas som några slags sociala 

inrättningar och inte så mycket som demokratiska mötesplatser, vilka torde spela stor roll 

för alla grupper i samhället. Att folkbiblioteken ska vara till för alla betonas visserligen ofta, 

men när det kommer till att förankra och motivera folkbibliotekens betydelse i konkreta 

verksamheter så tycks detta uppdrag i huvudsak vara knutet till vissa behövande grupper 

(Hedemark 2009).  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar båda fokusgruppsintervjuerna på intressanta resultat kopplade till 

sagostunder. I bibliotekariernas samtal var de olika förhållningssätten till utförandet – 

högläsning och berättande – mest framträdande, vilket kanske inte är så konstigt med tanke 

på att det är bibliotekarier som är ansvariga för innehållet och som också har mest 

kunskaper om det praktiska utförandet. I det andra fokusgruppssamtalet med 

bibliotekschefer var det olika förhållningssätt till läsning som stod i förgrunden under 

samtalet. Här fanns dels en syn på läsning som något som i första hand underhållande, 

lustfyllt och roligt och dels ett synsätt som betonade bibliotekens pedagogiska ansvar och 
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läsningens betydelse som språkutvecklande redskap. Förhållningssätt är intressanta då de 

också påverkar handlingar i praktiken. De är så att säga inte enbart abstrakta konstruktioner 

utan har betydelse för hur vi agerar och de ligger också till grund för den praktiska 

verksamheten. Det finns exempelvis gott om forskning som visar att föreställningar om 

manligt och kvinnligt påverkar bemötandet av pojkar och flickor och också de aktiviteter 

som utformas för barn i olika pedagogiska miljöer (se exempelvis Månsson 2000, Olofsson 

2007, Eidevald 2011).  

 

I analysen av fokusgruppssamtalen är ett bestående intryck att det finns ett starkt 

engagemang för barn på biblioteket, både bland bibliotekarier och bland bibliotekschefer. I 

intervjuerna är det tydligt att det läggs ner både kraft och energi på att göra det man tror är 

bäst för barnen. Även om det sistnämnda har ett gott syfte handlar det om att göra det vi 

vuxna menar är det bästa för barnen, dvs. det är vuxnas normer och värderingar kring 

litteratur och böcker som i stort präglar sagostunderna, inte barnens. Dessutom visar 

intervjun med bibliotekarier att pedagoger har ett inte oansenligt inflytande på 

sagostundsverksamheten.  

 

I forskning och praktik brukar man skilja på barnperspektiv respektive barns perspektiv där 

det förstnämnda innebär vuxnas uppfattning om vad som är barnets bästa och det 

sistnämnda syftar på att barn får möjlighet att själva ge uttryck för sina tankar, erfarenheter 

och känslor. Att barn kort sagt får delta i och påverka sammanhang där de ingår och att 

deras uttryckta behov blir styrande för verksamheten.  Förutsättningen för att barns 

perspektiv får komma till uttryck är att vuxna ser barn som kompetenta och kulturskapande, 

i kraft av att själva kunna ta ansvar över sitt liv. Johansson beskriver att det är lätt att som 

vuxen börja fostra och undervisa barn och att det finns en dominerande tradition och 

föreställning i många miljöer för barn (inte minst pedagogiska) att det också borde förhålla 

sig så (2010). I relation till sagostunder uppfattar jag att denna studies resultat sammantaget 

visar mer på ett barnperspektiv än att barns perspektiv kommer till uttryck i planeringen och 

utförandet av verksamheten. Som tidigare nämnts, märks i fokusgruppsintervjuerna en vilja 

att försöka sätta sig in i och förstå barn samt tillvarata deras intresse. Det framkommer 

också att man gör en hel del anpassningar för barnens skull, exempelvis har barnens ålder 

betydelse för innehåll och utförande och det finns en ambition att stå på barnens sida, vilket 

kommer till uttryck under intervjun med bibliotekarierna. Jag kan dock inte se att barns 
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perspektiv tillvaratas i någon högre utsträckning när man talar som syftet, innehållet och 

planeringen av sagostundsverksamheten. 

 

Malin Ögland för i boken Från medieplanering till verksamhetsutveckling (2009) ett resonemang 

om biblioteksverksamhet där hon menar att det finns ett instrumentellt och ett icke-

instrumentellt synsätt på olika verksamheter och att det också påverkar den faktiska 

verksamheten. Det finns paralleller mellan Öglands diskussion om olika synsätt och de olika 

föreställningar till läsning som framträdde i fokusgruppsintervjuerna. Ett instrumentellt 

synsätt kan vi se avspeglas i det nyttobetonade och pedagogiska förhållningssättet till läsning. 

Möjligen kan ett något mer icke-instrumentellt synsätt sättas i samband med den mer 

lustfyllda och upplevelseorienterade betoningen av läsning, även om det inom detta 

förhållningssätt också lyftes fram att det primära syftet med sagostunder var att etablera en 

god relation mellan barn och bibliotek. De olika perspektiven för dock med sig lite olika 

synsätt på barn. Barnrollen inom det instrumentella och pedagogiska förhållningssättet 

innebär i allt väsentligt att vara en växande och lärande individ, dvs. det som inom 

forskningen brukar omtalas som barn som ”becomings” (se Johansson 2010). Utifrån såväl 

enkäten som fokusgruppsintervjuerna kan konstaterats att sagostundsverksamheten 

framförallt anses syfta till att stimulera barns språkutveckling och till att locka dem till 

biblioteket för att de i sin tur ska växa upp till att bli goda läsare och biblioteksbesökare, 

vilket kan kopplas till en syn på barn som becomings. I biblioteksplaner är detta synsätt på 

barn dominerande (se Hedemark 2013). I det förhållningssätt där den mer lustfyllda och 

underhållande aspekten av läsning framhålls, framträder barnet som ”being” i något högre 

utsträckning. Här tycker jag mig se åtminstone en ambition att tillvarata barns perspektiv där 

verksamheten mer anpassas efter de behov som barnen ger uttryck för.   

 

Oavsett vilket perspektiv verksamheten utgår ifrån har denna studie visat på ett behov av att 

tydliggöra sagostundens syfte, utformning och innehåll inom den egna verksamheten men 

också gentemot det omgivande samhället. Jag ser flera olika argument till varför detta är 

viktigt. Bland annat menar jag att ett tydliggörande av sagostunders syfte, utformning och 

innehåll kan leda till: 

 

- Att det blir lättare att argumentera för sagostunder och sagostunders betydelse inför 

samarbetsaktörer som förskolan och också inom den egna verksamheten. 
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- Att det kan minska pedagogers och andra vuxnas (mer problematiska) inflytande på 

sagostunder. 

- Att barnbibliotekariers kompetens tydliggörs och även vilka förväntningar som knyts 

till rollen som sagostundsledare, vilket på sikt kan stärka barnbibliotekariers 

professionella status. 

- Att det underlättar utvärdering av sagostundsverksamheten, dvs. det är svårt att 

undersöka effekten av en verksamhet om det inte finns ett definierat syfte med 

denna.  

I diskussionen kring sagostunders syfte, utformning och innehåll är det således viktigt att 

fundera på vad vi vill med sagostunder. Detta innebär också att vi måste ställa oss mer 

övergripande och självkritiska frågor som har att göra med syn på läsning och litteratur. Vilka 

värderingar kring litteratur bär jag med mig in i mötet med barn? Hur ser jag på bibliotekens 

uppdrag? Tillgodoser jag barns perspektiv i verksamheten eller hur kan det förbättras? Vilket 

synsätt på barn kommer till uttryck i verksamheten? 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor 

 

1. Bibliotek och kommun 

 

2. Har ni sagostund på folkbiblioteket i din kommun? 

 Ja 

Nej 

 

3. Var äger den rum? 

 Huvudbibliotek eller motsvarande 

 Filialbibliotek 

Öppna förskolan 

Annat 

 

4. Hur ofta? 

Flera gånger i veckan underterminerna 

En gång i veckan under terminerna 

En gång i månaden  

2-3 gånger per termin 

Enstaka gånger  

Under loven 

 

5. Hur många gånger per år? 

 Mer än 40 

 25-39 

 10-24 
 1-9 

 

6. Vem håller i sagostunden? 

 Ordinarie personal, bibliotekarie 

 Ordinarie personal, biblioteksassistent 

 Ordinarie personal, annan 

 Särskilt anställd för detta 

 Volontär 

 Annan 

 

7. Vem riktar ni er till? 

 Vårdnadshavare med barn 

 Dagbarnvårdare med barn 

 Förskolepersonal med barn 

 Flera av ovanstående 

 

8. Vilka åldrar riktar ni er till? 

 1-3 år 

 2-4 år 

 2-5 år 

 3-5 år 

 Annan 
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9. Sagostunden består mest av: 

 Läsning ur bok/böcker 

 Berättande 

 Läsning ur bok och berättande 

 Läsning/berättande och sång 

  

10. Vilket språk hålls sagostunden på?  

 Svenska 

 Finska 

 Spanska 

 Arabiska 

 Persiska 

 Ryska 

 Polska 

 Annat språk 

 

11. Beskriv varför ni har sagostund i din kommun.  

  

12. Dokumenterar ni sagostunden på något sätt, i så fall hur? 
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Bilaga 2 

Enkätresultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var äger sagostunden rum? 

Huvudbiblioteket

Filial

Öppna förskolan

Annat ställe

Hur ofta? 

Flera ggr/vecka

En gång/vecka

En gång/månad

2-3 ggr/termin

Under loven
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Hur många gånger per år? 

Mer än 40 ggr

25 - 39 ggr

10 - 24 ggr

1 - 9 ggr

Vem håller i sagostunden? 

Ordinarie personal, bibliotekarie

Ordinarie personal,

biblioteksassistent

Ordinarie personal, annan

Särskilt anställd för detta

Volontär

Annan
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Vem riktar ni er till? 

Vårdnadshavare med barn

Dagbarnvårdare med barn

Förskolepersonal med barn

Flera av ovanstående

Vilka åldrar riktar ni er till? 

1 - 3 år

2 - 4 år

2 - 5 år

3 - 5 år

Annan
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Sagostunden består mest av 

Läsning ur bok/böcker

Berättande

Läsning ur bok och berättande

Läsning/berättande och sång

På vilket språk hålls sagostunden? 

Svenska

Finska

Spanska

Arabiska

Persiska

Ryska

Annat språk
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Bilaga 3 

Frågor till fokusgrupper med barnbibliotekspersonal 

 

Förhållningssätt sagostund 

Begreppet sagostund? Vad associerar ni det med? Beskriv hur ni ser på syftet med 

sagostunder, vad tänker ni att dessa kan ge barnen? Vad vill ni att barnen får ut av dessa? Hur 

ser era förhoppningar angående det ut? 

Använder ni biblioteksplaner, andra styrdokument eller forskning när ni planerar 

sagostunder? Spelar dessa någon roll för planeringen och utformningen av sagostunder?  

Vad är viktigt när ni planerar en sagostund? Vad påverkar utformningen och innehållet? Hur 

kommer det sig att det är så? 

Berätta för mig om en typisk sagostund, som ni upplever den. Vad är svårt, vad är roligt? Vad 

skulle ni vilja göra annorlunda? 

I enkäten är det vanligaste svaret på varför man har sagostund att det främjar barnens 

språkutveckling. Vad tänker du om det? 

I enkäten framgår det också att man mest dokumenterar sagostunden för att föra statistik. 

Om det skulle finnas ett annat skäl, vilket skulle det vara? Hur skulle man kunna 

dokumentera sagostunden på något annat sätt? 

Om du tänker på hur demografin i din kommun ser ut, äger sagostunden rum på rätt ställen 

då? (både rätt kommundel och i rätt lokal) 

Om du tänker på hur målen i din kommun ser ut, äger sagostunden rum på rätt ställen och 

på rätt språk då? 

Når ni dem ni vill nå? Om inte- hur skulle man kunna jobba för att göra det?  

Hur skulle en uppsökande sagostund se ut? 

 

Barnen 

Hur uppfattar ni att barnen är på sagostunden? Interagerar dessa med er? Är det mest ni 

som talar och de som lyssnar? Är barnen aktiva?  

Finns andra aktörer med? Är exempelvis föräldrar aktiva (om de är med)? 

Hur ser, uppfattar ni, barnens sammansättning ut, exempelvis vad gäller etnicitet och kön? 

Påverkar denna vad som sker under sagostunden? Har ni reflekterat över det? 

Om ni har funderat över det - påverkar denna i så fall planerandet och innehållet i 

sagostunden, exempelvis i det som ni väljer ut att förmedla? 

Finns det en skillnad, uppfattar ni, mellan vilka berättelser eller medieformat som intresserar 

pojkar respektive flickor? 

Hur väljer ni ut de berättelser, dvs böcker eller andra typer av medier som ni tar upp på 

sagostunden? Är barnen delaktiga i det urvalet? 

Hur reagerar barnen på berättelserna? Kommer det upp mycket frågor? Hur hanterar ni det? 

Skiljer sig pojkars och flickors reaktioner åt? Är de olika mycket aktiva? Reagerar de på olika 

sätt? 
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Bilaga 4 

Frågor till fokusgrupp med bibliotekschefer 

 

Begreppet sagostund? Vad associerar ni det med? Beskriv hur ni ser på syftet med 

sagostunder, vad tänker ni att dessa kan ge barnen? Vad vill ni att barnen får ut av dessa? Hur 

ser era förhoppningar angående det ut? 

I enkäten är det vanligaste svaret på varför man har sagostund att det främjar barnens 

språkutveckling. Vad tänker du om det? 

I enkäten framgår det också att man mest dokumenterar sagostunden för att föra statistik. 

Om det skulle finnas ett annat skäl, vilket skulle det vara? 

Om du tänker på hur demografin i din kommun ser ut, äger sagostunden rum på rätt ställen 

då? (både rätt kommundel och i rätt lokal) 

Hur tänker du om kopplingen mellan mål/styrdokument och sagostunden? 

Om du tänker på hur målen i din kommun ser ut, äger sagostunden rum på rätt ställen och 

på rätt språk då? 

Når ni dem ni vill nå? 

Vilken typ av dokumentation av sagostundsverksamheten skulle du önska för att kunna 

utveckla verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


