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Leonards plåster – kvalitet i sagostunden 

Enkät   - nuläge 2016 
 

Enkätfrågor 
11 enkätsvar från 8 kommuner 
 
Bibliotek och kommun 
Boxholm 
Finspång 
Kinda 
Linköping – HB2, Linghem och  Ljungsbro 
Norrköping – HB och Vilbergen 
Söderköping 
Tranås 
Åtvidaberg 
 
2. Har ni sagostund på folkbiblioteket i din kommun? 
11 Ja 
 
3. Var äger den rum? 
Huvudbibliotek eller motsvarande  8 HB 
Filialbibliotek 3 deltagande filialer + filialer i ytterligare 2 kommuner 
Öppna förskolan 0 
Annat – var? 0 
 
4. Hur ofta? 
Flera gånger i veckan under terminerna 
Linköping HB 
Norrköping HB 
En gång i veckan under terminerna 
Boxholm 8 ggr/termin 
Finspång 
Kinda – i perioder 
Linghem 
Åtvidaberg 
En gång i månaden 
Vilbergen – en gång i månaden, ett par gånger 2ggr 
2-3 gånger per termin 
Finspång (I samarbete med Barn och fritidsprogrammet har eleverna sagostunder ett par 
gånger per termin) 
Ljungsbro 
Enstaka gånger 
Söderköping 
Tranås – 5 tillfällen sep-nov alt feb-april 
Under loven 
Norrköping HB 
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5. Hur många gånger per år? 
Mer än 40 
Linköping HB – inkl. filialer? 
25-39 
Finspång 
Kinda (inkl. filialer?) 
Norrköping HB 
10-24 
Boxholm (16) 
Linghem 
Söderköping (inkl. filialer?) 
Tranås 
Åtvidaberg 
Vilbergen 
1-9 
Ljungsbro 
 
6. Vem håller i sagostunden? 
Ordinarie personal, bibliotekarie 
Boxholm 
Kinda 
Linköping HB1 
Ljungsbro 
Norrköping HB 
Söderköping 
Vilbergen 
Ordinarie personal, biblioteksassistent 
Linköping HB2 
Linghem 
Ljungsbro 
Norrköping HB 
Vilbergen 
Åtvidaberg 
Särskilt anställd för detta 
Finspång 
Söderköping 
Volontär 
Linköping HB - Barnbokens vänner 
Annan – vem? 
Finspång – elever från Barn- och fritidsprogrammet 
Linköping HB – resursstödjare inom kommunen, sagostunder på flera språk 
Söderköping – i samarbete med Kulturkontoret och Kulturskolan 
Tranås – elever från gymnasiet och vår integrationsresurs på bilioteket 
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7. Vem riktar ni er till? 
Vårdnadshavare med barn 
Boxholm 
Finspång 
Kinda 
Linköping HB1 
Linghem 
Ljungsbro 
Norrköping HB 
Tranås 
Vilbergen 
Åtvidaberg 
Dagbarnvårdare med barn 
Boxholm 
Linghem 
Ljungsbro 
Norrköping HB 
Åtvidaberg 
Förskolepersonal med barn 
Kinda 
Linköping HB1 
Ljungsbro 
Norrköping HB 
Vilbergen 
Åtvidaberg 
Flera av ovanstående – vilka? 
Linköping HB1 – Särskolan 
Norrköping HB – tex mormor och barnbarn, Svenska med baby 
Söderköping - Alla, men vid olika tillfällen 
Vilbergen - förskoleklasser 
 
8. Vilka åldrar riktar ni er till? 
1-3 år 
Kinda 
Linköping HB1 
2-4 år 
2-5 år 
3-5 år 
Boxholm 4-5 år 
Kinda 
Linköping HB1 
Linghem 
Ljungsbro 
Norrköping HB 
Söderköping 
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Tranås 
Åtvidaberg 
Annan 

Finspång - Alla som vill vara med 

Linköping – hela spannet från 5 månader till 5 år, både på svenska och på andra språk 

Vilbergen – 6 år, förskoleklasser  

9. Sagostunden består mest av 
Läsning ur bok/böcker 
Finspång 
Linghem 
Ljungsbro 
Tranås 
Åtvidaberg 
Berättande 
Ljungsbro 
Läsning ur bok och berättande 
Kinda 
Söderköping 
Vilbergen 
Läsning/berättande och sång 
Boxholm 
Kinda 
Norrköping HB 
Annat 
Boxholm - gåtor, rörelselek, rim, ramsor, barnen berättar, gissar bilder, berättar egen 
gemensam saga, gissar fortsättningen på sagan, gissar slutet på sagan osv. Förutom barnen 
deltar nallar, gosedjur och sagodjur också. Interaktion – vi tittar och gissar, letar på bilderna 
osv 
Finspång 
Kinda – via kanon – även lyssna mycket på barnen 
Linköping HB1 – ser väldigt olika ut beroende på målgruppen, men de flesta tillfällen 
innehåller flera delar: bokläsning, berättande, ramsor och sånger 
Linghem – lek/dramalek eller pyssel/skapande 
Vilbergen 
 
 
10. Vilket språk hålls sagostunden på? 
Svenska 
Boxholm 
Finspång 
Kinda 
Linköping HB1 
Linghem 
Ljungsbro 
Norrköping HB1 
Söderköping 
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Tranås 
Vilbergen 
Åtvidaberg 
Arabiska 
Linköping HB1 
Norrköping HB 
Tranås 
Persiska 
Linköping HB1 
Ryska 
Linköping HB1 
Somaliska 
Linköping HB1 
Grekiska 
Linköping HB1 
Italienska 
Linköping HB1 
Tyska 
Linköping HB1 
Albanska 
Linköping HB1 
Kurdiska 
Linköping HB1 
Annat språk 
Boxholm – vi har haft tvåspråkig sagostund på svenska/arabiska några gånger. För 
lågstadiebarn. Med hjälp av en arabisktalande kvinna. 
Norrköping HB – svenska med baby 
 
11. Beskriv varför ni har sagostund i din kommun. 
Boxholm - Det är utvecklande för barnen, roligt, vi har skrivit ner det i handlingsplanen 
Finspång - Vi vill locka barnen till biblioteket och erbjuda dom en trevlig och kreativ stund 
samt skapa en bild av biblioteket som en välkomnande plats.  
Kinda - Tycker att det är viktigt att barn kan besöka biblioteket med föräldrar/personal å få 
lyssna på när ngn utomstående berättar/läser. En aktivitet som är riktad mot barnen och där 
vi egentligen inte tänker så mycket på de vuxna. Förhoppningen är att de ska få en trevlig 
minnesbild av vad biblioteket erbjuder å att de i lugn å ro kan få bläddra å ”läsa” i vårt 
utbud. Jag tycker det är roligt dessutom, vilket jag tror är värdefullt när man leder stunden. 
Linghem - Vi vill ge barnen och deras vuxna en positiv upplevelse av biblioteket. Vi vill även 
ge barnen en upplevelse av en berättelse/bok, som fördjupas genom att vi reflekterar, leker 
eller skapar något utifrån berättelsen. Det finns både ett underhållningsvärde, ett 
pedagogiskt värde och ett övande på socialt samspel. 
Ljungsbro- För att ge upplevelser, tillsammans träda in i fantasins värld 
Norrköping HB - Det är en del av lärandet för barn samt underhållning. 
Söderköping - Sagostunderna utgör en del av vårt läsfrämjande arbete men det handlar även 
om att stimulera barnens fantasi och bjuda på en upplevelse. Hos oss har vi inga 
regelbundna sagostunder, utan sagoberättande utgör en av flera Barnsliga lördagar – 
aktiviteter. Därtill tillkommer sagoberättande riktat mot förskolorna under framförallt 
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höstens Barnboksveckor. Hos oss handlar det aldrig om ren läsning av bok utan vi brukar 
hitta andra former för vårt sagoberättande och gärna ta in t.ex. lite drama.  
Tranås - Vet inte om jag har sett någon officiell formulering kring varför vi vill erbjuda 
sagostund i just vår kommun. Men jag personligen tycker att det oerhört viktigt att erbjuda 
en alternativ aktivitet till dagens i övrigt stora utbud av aktiviteter. Kanske inte alla föräldrar 
tar sig tid till att sitta ned för att läsa böcker för sina barn mellan allt skjutsande till olika 
aktiviteter? Dessutom är det lätt även för små barn att hamna i passiv skärmtid tänker jag. 
Det finns en stor lockelse i läsplattor, datorer och tv. All skärmtid behöver å andra sidan 
kanske inte vara av ondo, i reglerad och kanske även gemensam form med pedagogiskt 
upplägg, kan nog även skärmtid bidra till utveckling i olika former. 
I ett längre perspektiv hoppas jag också att sagostunder kan bidra till läsande individer 
genom att barn redan från det att de är små har ett nära och naturligt förhållande till 
berättande och det skrivna ordet. 
Vilbergen - Inviga barnen i böckerna och fantasins värld. Få en positiv kontakt med 
biblioteket. En trivsam samvaro med andra barn o vuxna. Sagostunden efterföljs alltid av 
någon form av pyssel. Försöker att pysslet ska ha någon anknytning till böckerna vi läst.  
Vid den stunden får vi mer kontakt med barnen och de vuxna som är med. Barn och vuxna 
knyter även de nya kontakter. 
Åtvidaberg - Dels för ge barn möjlighet till sagostund, introducering till högläsning för 
läsfrämjandet. 
 
 
12. Dokumenterar/utvärderar ni sagostunden på något sätt, i så fall hur? 
Boxholm Planerar varje sagostund 
Finspång - Vi skriver upp hur många som kommer, men vi skulle behöva utvärdera mer och 
bättre. 
Kinda - Dåliga på detta tyvärr!! 
Linköping HB1 - Jag fokuserar här på de sagostunder som jag håller i själv: Minisar för 1-2 år. 
Huvudmålet med dessa är att skapa en vana att gå till biblioteket och med tanke på åldern, 

underlätta för föräldralediga att göra nya bekantskaper. För åldersgruppen 1-2 år finns inte 

så många planerade aktiviteter. Ett annat mål  är givetvis att visa på vad som är lämpligt att 

läsa i den åldern och att lära ut ramsor och sånger. 

Linghem - Jag som håller sagostunderna skriver ned mina reflektioner och  

reaktioner/feedback från barn och vuxna efter varje sagostund. Dels för att själv kunna gå 

tillbaka och se vad som fungerade bra eller mindre bra, dels för att se om vi håller oss till 

våra egna mål. 

Ljungsbro - Samtal med barn, personal & kollegor. 

Norrköping HB - Skrivs alltid upp vilken bok, och gärna någon kortare kommentar om boken 

fungerade bra eller inte. Detta för att andra medarbetare ska kunna ha kännedom om de vill 

använda sig av boken.  Teman skrivs upp, antal barn/sagostund.  

Söderköping - Vi utvärderar fortlöpande vår verksamhet och dokumenterar för eget bruk. 

Tranås - Till våren ska jag, som är barnbibliotekarie, ha ett möte med ansvarig för 

gymnasieeleverna som kommer till oss och läser saga på lördagar. Tanken är att vi ska prata 

om olika idéer för framtida upplägg. Jag har också en dialog med vår integrationsresurs kring 

hur hon tycker att det går från gång till gång. Det är helt nytt för oss att erbjuda sagostund 

på arabiska och det känns som om vi lär oss på vägen vad som funkar och vad som behöver 
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förbättras. 

Vilbergen - Ja, muntligt utvärderar vi tillsammans hur det gått. Jag dokumenterar vilka 

böcker + materiel vi använt, hur många barn som varit med och hur responsen blev på de 

olika böckerna, samt pysslet. 

Åtvidaberg - Inte mer än utvärderar vad som var bra/sämre och vad man kan tänka på till 

nästa gång. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


