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Abstract 
 
Denna uppsats handlar om skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Det vi 

fann vara intressant att ta reda på var om pedagogerna i förskolan och skolan har kunskap om 

varför skönlitteraturen är viktigt, om de använder sig av denna eventuella kunskap och i så 

fall hur de gör detta. Åldersgruppen vi koncentrerar oss på är barn från förskolan till 

mellanstadiet. Vi har studerat vad forskningen om läs- och skrivutveckling säger i ämnet och 

genom enkäter undersökt vad pedagoger vet om varför skönlitteratur är bra för läs- och 

skrivutvecklingen samt hur de arbetar med det. Forskare har olika teorier om och modeller 

för läs- och skrivinlärning men alla är överens om skönlitteraturens betydelse för läs- och 

skrivutvecklingen. Enkäterna visade att pedagoger i förskolan/skolan visade på vissa brister i 

sina kunskaper vad gäller skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivutveckling. I denna 

uppsats undersöker vi om pedagogerna använder sig av skönlitteratur och om de vet varför. 

Om pedagoger förankrat sina val av hur man arbetar i till exempel en specifik teori får man 

ett mer genomtänkt arbetssätt och det gör det lättare att formulera mål och syfte med sin 

undervisning. 

 
Ämnesord: Läs- och skrivutveckling, skönlitteratur  
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund  
Denna uppsats behandlar skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Det har 

forskats mycket kring hur barn lär sig läsa och skriva. Forskare förespråkar olika teorier och 

modeller för hur läs- och skrivinlärning går till på bästa sätt, något de dock tycks vara överens 

om är skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivutvecklingen. När vi i fortsättningen skriver 

om barn i allmänhet menar vi den åldersgrupp som vi koncentrerat oss på i såväl 

litteraturgenomgången som enkätundersökningarna, närmare bestämt barn i förskolan till 

mellanstadiet. Den enda skillnad vi gör på barnen är den skillnad som finns i och med att de 

lärt sig läsa på egen hand. Utgångspunkten för vår forskning är vad vi observerat på 

förskolorna/skolorna, nämligen tendensen hos pedagogerna att ”prata gott” om skönlitteratur. 

Vad vi vill veta är om de vet varför det är bra med skönlitteratur för barns läs- och 

skrivutveckling, om de använder sig av det i praktiken och i så fall hur de gör detta och 

jämföra detta med vad forskningen kommit fram till. 

 

I de olika delarna kommer vi att behandla relevant litteratur och egna forskningsresultat som vi 

tagit fram genom en enkätundersökning från verksamheten i förskolan/skolan. Vår empiriska 

del kommer att behandla dessa forskningsresultat. Vi anser att detta är viktigt att undersöka för 

att se hur medvetna pedagoger är om något som forskare är enade om har stor betydelse för 

läs- och skrivutvecklingen.  
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1.2  Syfte 

Att vi lägger en god grund för barns läs- och skrivutveckling i såväl förskolan som skolan 

betonas i våra läroplaner och det är där vi som framtida pedagoger hämtar riktlinjerna för vår 

undervisning. För att uppnå målen för god läs- och skrivutveckling anser vi att användningen 

av skönlitteratur är en bra väg och vi har stöd för denna uppfattning i forskningen vilket vi 

kommer att visa i vår litteraturgenomgång. Det är intressant att veta om pedagogerna använder 

sig av skönlitteratur och om de vet varför. Eftersom när man som pedagog förankrat sitt val av 

hur man arbetar i till exempel en specifik teori får man ett mer genomtänkt arbetssätt och det 

gör det lättare att formulera mål och syfte med sin undervisning. Vi vill studera hur forskare 

menar att man kan använda skönlitteratur för att stimulera läs- och skrivutvecklingen och hur 

detta står i relation till om och hur de verksamma pedagogerna arbetar i förskola/skola. 

 

I styrdokumenten står att läsa om läs- och skrivutveckling i förskolan/skolan; ”Förskolan skall 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö-98:10) och ”Skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och 

kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo-94:25).  

 

Den frågeställningen vi kommer att arbeta utifrån är:  

 

• Är pedagogerna i skolan medvetna om skönlitteraturens betydelse för läs- och 

skrivutvecklingen, använder de skönlitteratur i sin undervisning och i så fall, hur 

arbetar de med den? 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

2.1  Om läs- och skrivutveckling 
Oavsett barnens ålder är det viktigt att skapa goda förutsättningar för deras läs- och 

skrivutveckling. Det råder delade meningar om hur man bäst skapar dessa förutsättningar och 

var tyngdpunkten i undervisningen ska läggas. Är det viktigaste att barn är medvetna om 

texten som en helhet eller är det viktigare med delarna? Det finns, bland andra, två traditioner 

som ställs mot varandra, den ena är ”Whole language-traditionen ”och den andra är ”Phonics- 

traditionen”. I ”Whole language-traditionen” ses läsningen i första hand som en kommunikativ 

process vilket innebär att läsinlärningen i stort sett går till på samma sätt som att lära sig tala, 

alltså med hela ord och meningar i ett sammanhang. En av förespråkarna är Frank Smith, 

författaren till boken Läsning (2000) som talar om att orden ska användas i ett sammanhang i 

till exempel skönlitterära böcker (Frost, 2002), medan man i ”Phonics-traditionen”:  

 
[…] utgår ifrån att läsning försiggår genom tolkningen av ett alfabetiskt system som inte är 

naturligt utan konstruerat, d.v.s. skapat av människor. Precis som när det gäller andra motsvarande 

system – som morsesystemet eller punktskriftsystemet för blinda – måste principerna som bär upp 

det alfabetiska systemet läras in med en viss automatik så det kan användas utan att själva 

tolkningen av symbolerna kräver någon större uppmärksamhet. Först därefter kan man helt och 

fullt inrikta sig på meningsinnehållet (Frost, 2002:12). 

 

Ofta används inte de båda traditionerna renodlat utan man använder snarare en blandning av 

båda. Reading Recovery är en metod som används främst på Nya Zeeland. Enligt Frost (2002) 

är personalen på dessa skolor specialister på läsinlärning och har stor kännedom om hur 

barnen lär sig att läsa och skriva. Barn lär sig på olika sätt och har olika sätt att ta sig an 

läsningen och skrivningen. För de flesta börjar det som en lek, de låtsas att de läser/skriver.  

 

  LÄSNING  SKRIVNING 

 

Oavsett om barnet börjar med läsning eller skrivning är det viktigt att iaktta deras strategi.  

Pedagogerna är hela tiden uppmärksamma på om barnen visar tecken till att ha svårigheter 

med läs- och skrivinlärningen. De får då möjlighet till one-to-one-undervisning1. Det är viktigt 

att alla barn får möjlighet att tillägna sig ett väl fungerande språk eftersom samhället 

                                                 
1 One-to-one-undervisning innebär att barnet får tid med en pedagog enskilt.  



 8

förutsätter att vi kan läsa och skriva för att ta till oss nödvändig information. De ”svaga” 

läsarna riskerar annars att stängas ute från en stor del av samhällslivet (Nordström, 1997). 

Tillgången till ett väl fungerande språk är också en fråga om demokrati. För att ta till sig 

information genom läsning och på egen hand göra bedömningar och ta ställning samt att kunna 

uttrycka egna tankar och ställningstagande. Lpo-94 betonar att demokratiperspektivet ska 

genomsyra skolans arbete. Detta menar Molloy (2003) kan uppnås genom skönlitteratur: "Min 

uppfattning är att genom språket och litteraturen kan vi se och läsa om demokratiska 

värderingar och även konflikter kring dem" (Molloy, 2003:42). Handlingen i skönlitteraturen 

är oftast fiktion – påhittade händelser men likväl med inspiration från verkligheten. Med 

utgångspunkt i böckerna kan händelser i berättelsen diskuteras med barnen där man betonar 

våra rättigheter och människors lika värde. 
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2.2  Skönlitteratur som läromedel 
I litteratur som behandlar läs- och skrivutveckling finns exempel på olika verktyg för att 

stimulera barn till läsning och skrivning (och dessutom vad som är lätt och roligt för barnen att 

använda). Det finns en uppsjö av läromedel och hjälpmedel för läs- och skrivinlärning. Flera 

av dessa är riktade till ibland både barn och vuxna med särskilda läs- och skrivproblem, vilket 

inte hindrar att man använder dem i läs- och skrivutveckling i stort. Nedan redogör vi för några 

exempel på olika läromedel för läs- och skrivinlärning som vi kommit i kontakt med genom 

olika forskare i litteraturen. Detta för att sedan ställa skönlitteraturen som ett likvärdigt 

alternativ och kunna jämföra.  

 
2.2.1 Olika läromedel för läs- och skrivinlärning. 

Lättlästa böcker trycks av LL-förlaget och har som främsta syfte att underlätta för personer 

med läs- och skrivsvårigheter eller personer som har syn- hörsel- eller förståndshandikapp. De 

har ofta större stil, gärna dubbelt radavstånd, luftigare och tydligare kapitelindelning och 

kortare meningar. Dessa och flera andra kriterier finns för den lättlästa boken. Åsikterna om de 

lättlästa böckerna är skilda, texten kan vara mer lättillgänglig och det bedöms positivt. Men det 

är också fråga om att de svåra orden ersätts av enklare alternativ och att person- och 

miljöbeskrivningar tas bort. Detta menar vissa, bland andra Torbjörn Lundgren (2003) som är 

en författare med dyslexi, gör boken språkligt och innehållsmässigt torftig (Norberg m.fl., 

2003). 

 

Talböcker börjar göra sin frammarsch och tillgängligheten har ökat på senare tid. Att få höra 

texten är för många en stor fördel, antingen de enbart lyssnar eller att de följer med i texten 

samtidigt. Detta kan jämföras med de fördelar högläsningen har, som inkörsport till den egna 

läsningen genom upplevelsen och att höra hur en text är uppbyggd. Med talböcker ges 

möjlighet att få höra texten högt, men till skillnad från högläsningen, kunna göra det på egen 

hand och inte vara beroende av en lärare eller annan vuxen. Det finns olika mer eller mindre 

avancerade varianter, från kassettband till digitala så kallade DAISY- spelare (Norberg m.fl., 

2003). 

 

Läseboken är en klassiker i skolans värld med stor utbredning. Alla i klassen har vanligtvis 

samma läsebok och de har därför en gemensam grund för sina läserfarenheter. Det sparar tid 

och läraren blir något av en expert på just detta arbetssätt.  Risken kan bli att eftersom läraren 
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använder sig av samma innehåll om och om igen så upprepas metoderna trots att eleverna är 

andra än tidigare (Svedner, 1999). Om man vill använda sig av en läsebok eller ett annat 

liknande läromedel finns det vissa frågor man kan ställa sig som pedagog: 

 
• Innehåll: vilket stoffurval har gjorts, hur är stoffet sekvenserat? 

• Språk: är språket begripligt för aktuell åldersnivå, ger det dessutom ett tillskott av fördjupat språk – inte 

minst ur ämnessynpunkt? 

• Ideologi: är framställningen objektiv i betydelsen att motsatta åsikter presenteras parallellt? 

• Kunskapssyn: finns olika kunskapsnivåer representerade som underlättar individualisering? 

• Metodik: vilka arbetssätt uppmuntras?   (Maltén, 1995:151) 

 

Cd-rom som läromedel har ökat på senare tid och det finns mycket att diskutera om dess för 

och nackdelar. Det kan bli roligare för barnen att använda och ökar på så sätt motivationen för 

inlärningen. Många av dem innehåller roliga bilder som uppskattas. Frågan om vad som är 

pedagogiskt bra är emellertid mer komplicerad än så. Utvecklingsstadiet för cd-rom ligger på 

den nivå som tryckta läromedel låg på i början av deras utformning visar en undersökning 

gjord av Telematik 2004. Undersökningen visade också att bildens funktion och utformande 

måste vara tydlig där ”[…] såväl helheten som detaljerna går att identifiera och tolka […] ett 

nära samband mellan text och bild” (Eriksson, 2001:89). 

 
Skönlitteratur som läromedel har bland annat blivit omtalat i läsprojektet ”Listiga Räven” som 

startade i Rinkeby. ”Listiga Räven” har sin grund i ”Whole Language-traditionen” som vi 

nämnt ovan. Det viktiga här är att det finns ett brett sortiment av böcker, ett samarbete med det 

lokala biblioteket har bidragit till det. Barnen i undersökningen har samtliga 

invandrarbakgrund och trots detta hinder visade testerna efter projektet att barnen hade bättre 

resultat i såväl svenska som matematik (Alleklev & Lindvall, 2000). 

 

2.2.2 Skönlitteratur som stimulans för läs- och skrivutveckling 

Alla människor är olika och därför kan inte ett läromedel passa alla. Ofta används ett 

läromedel som en bas i undervisningen medan skönlitteraturens roll blir att komplettera den.  

Skönlitteraturen behöver inte ersätta andra läromedel utan de kan verka tillsammans och 

komplettera varandra. Genom böcker möter barnen olika språkstilar vilket på sikt ger dem ett 

mer självständigt förhållande till språket (Svensson, 1995). Eftersom det är avgörande under 

barnets hela läsutveckling att få tillgång till och läsa intressanta och spännande böcker så är det 
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nödvändigt att det finns ett stort utbud av böcker i förskolan/skolan. Det är flera faktorer som 

påverkar tillgängligheten på böcker för barnen. Även om de har tillgång till litteratur måste det 

även tas i beaktande hur mycket tid barnen får att bekanta sig med den. Det första steget till att 

utveckla en läslust är att hitta en bok som engagerar och intresserar. Därför är den extra tid 

som ges oerhört viktig, så att barnen kan få välja i lugn och ro och känna sig nöjda med sitt 

val. "Alla elever ska få den hjälp de behöver för att hitta sin läslust och bli läsande människor. 

Det gäller att ta vara på de unika tillfällen till tankearbete och kreativitet som skönlitteraturen 

kan ge upphov till och aktivt stödja eleverna i deras utveckling" (Norberg m.fl., 2003:93). 

Även Svensson (1995) skriver i sin bok Språkglädje att om ett barn inte är intresserad av 

boken kan man försöka locka barnet genom att låta det välja bok själv. Om barn får chans att 

välja bok vid läsning är det mer troligt att de uppskattar läsandet. Om man sen hittar en bok 

som man tycker mycket bra om, kan den till och med vara värd att läsas om igen (Lindgren & 

Modin, 1994). Chambers (1994) menar att så kallade omläsning kan vara ett sätt att lära känna 

en text riktigt bra istället för att ge den en ytlig uppmärksamhet. Det finns dock en risk vid 

omläsning och den är att man som läsare missar olika stilar och genrer som ett barn bör lyssna 

till för att utveckla sitt språk menar Chambers. Att läsa samma sorts böcker kan resultera i att 

det känns tråkigt och svårt när man senare kommer i kontakt med en annan genre av böcker.  

Detta kan bero på att språket har begränsats av att barnet har läst samma bok eller liknande 

böcker i samma stil eller av samma författare.  

 

En dansk undersökning om varför barn väljer att läsa böcker gav svar som kunde delas in i sex 

olika huvudkategorier. I den första kategorin var motiveringen till varför man ska läsa böcker 

att det var underhållande, spännande och omväxlande. Den andra kategorins motivation till 

varför de läste böcker var att det var bra för deras framtida utbildning och arbete. Den tredje 

kategorin svarade att det var ett tidsfördriv och avslappnande att läsa böcker. Kategori nummer 

fyra tog upp att läsning av böcker var en självklarhet eller t.o.m. ett tvång. Kategori nummer 

fem svarade att det var en kunskapsbank och ett medel för att stilla nyfikenheten på omvärlden 

medan kategori sex sa att det var bra lästräning att läsa böcker. Alla dessa orsaker till läsning 

är viktiga och egentligen räcker det med en för att inspirera till läsning men i kombination kan 

de bli starkare (Wingård, 1994). 

  

All lästräning stimulerar barnets läs- och skrivutveckling. De får en känsla för språkets 

uppbyggnad, ett rikare ordförråd och tränar upp läshastigheten. Väljer man att använda sig av 

skönlitteratur så får man dessutom en bredare stimulans genom att det är olika författare och 
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därmed olika språkstilar. Barnen får därmed tillgång till olika sätt att uttrycka sig på samtidigt 

som de får uppleva så mycket mer av olika kulturer, länder och personligheter. De utvecklar en 

djupare förståelse för sin omvärld och sina medmänniskor. Chambers (1995) menar att när vi 

läser olika typer av texter högt för barn upptäcker de mönster som även kan tillämpas när de 

läser och skriver på egen hand. De får större förståelse för hur en text är uppbyggd, varför en 

dikt är en dikt och en berättelse en berättelse. 
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2.3  Att använda skönlitteratur vid högläsning 
I det föregående avsnittet behandlade vi en del av de läromedel som finns för läs- och 

skrivinlärning och det positiva med skönlitteratur som ett sådant. Den första kontakten barnen 

får med skönlitteratur är vanligtvis genom högläsningen. Därför kommer nästa avsnitt handla 

om hur skönlitteratur kan användas vid högläsning. 

 

2.3.1 Varför ska man läsa högt? 

Barn behöver en inkörsport till läsningen redan innan de kan läsa på egen hand och då är det 

viktigt att någon annan läser för dem så att de får förståelse för att ”[…] det skrivna språket är 

meningsfullt […] och att det skrivna språket skiljer sig från det talade språket”. (Smith, 

2000:158). Högläsning för med sig många positiva aspekter för barnets språkutveckling och 

ger upphov till samtalsämnen där alla inblandade har samma utgångspunkt. Det skapar 

gemenskap, närhet och trygghet och ger en insikt i hur språket kan fungera. Genom att ett barn 

får något läst för sig så stimuleras fantasin och detta utvecklar tankeförmågan. Barnet får en 

vana att lyssna till det skrivna språket och ges motiv för att lära sig läsa själv. I samband med 

högläsning utökas även ordförrådet hos barnet och barnet lär sig att det finns olika sätt att 

uttrycka sig på. Intresset för böcker och skriftspråk ökar också i samband med högläsningen. 

(Svensson, 1995) Många lästillfällen ska ges till barnet vid tidig ålder vilket betyder mycket 

för att barnet ska förstå vad skrift innebär. Högläsningen ger barnet en uppfattning om vad 

läsning är och hur berättelser byggs upp (Svensson, 1998). 

 

Genom att barnet lyssnar till en text, tittar på bilderna och ställer frågor, som den vuxne 

besvarar, utvecklar barnet sitt ordförråd. Språkutvecklingen stimuleras ännu mer om man i 

samband med högläsningen för ett aktivt samtal kring texten och bilderna. En fördel vid 

högläsning är att barnen kommer i kontakt med skriftspråket som en form som de inte är vana 

vid i det vardagliga språket(Norberg, m.fl., 2003).  

 

Mem Fox är författare och rådgivare i läs- och skrivutvecklingsfrågor. I egenskap av detta 

poängterar hon i sin bok, Högläsningens förtrollande verkan (2001), hur mycket vi kan vinna 

på att läsa högt för våra barn, i hemmen och i förskola och skola. Hon beskriver hur en 

uppsluppen eller ”mysig” stund med bokläsning ger barnet glädje och lusten att läsa själv 

samtidigt som banden människorna emellan stärks. ”Längtan efter att kunna läsa och skriva 

tänds av de känslomässiga gnistor som uppstår mellan ett barn, en bok och en vuxen som läser. 

Detta kan inte åstadkommas av enbart en bok, enbart ett barn eller enbart av en vuxen som 
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läser högt – det är samspelet mellan dessa tre som gör det” (Fox, 2001:16). Högläsningen 

vidgar barnens föreställningsvärld, gruppkänslan stärks genom gemensamma upplevelser samt 

att man kan bearbeta egna problem genom att identifiera sig med andra i berättelser. För att 

barnen ska utveckla intresse och läsförståelse kan högläsning vara en väg förutsatt att den följs 

av t.ex. samtal och/eller eget skrivande (Wåhlin m.fl., 1988). Att man läser flera barnböcker 

dagligen i förskolan, skolan och på fritidshemmet är mycket viktigt. Barn som inte hemma får 

böcker lästa för sig får då en chans att komma i kontakt med det skrivna språket (Svensson, 

1995). Genom att lyssna till texten och samtidigt titta på bilderna och få lov att ställa frågor, 

som den vuxne besvarar, så utvecklas barnets ordförråd. Interaktionen mellan de lästa orden 

och samtalet kring bilderna ger mer än om man endast läser. (Norberg m.fl., 2003) Även när 

barnet börjat läsa på egen hand bör man fortsätta med högläsningen eftersom det finns risk för 

att lusten att själv läsa minskar då högläsningen ”tas ifrån” dem. I detta läge bör högläsningen 

snarare bli mer intensiv och ske oftare eftersom det är nu som barnet förstår vad läsning är och 

barnet behöver läsande förebilder (Norberg m.fl., 2003). 

 

2.3.2  Hur ska man läsa högt? 

Hur man som vuxen läser för barnet är också av stor betydelse för barnets läsutveckling. 

Genom att den vuxne styr uppmärksamheten mot viktiga aspekter i texten förbereds barnet 

inför läsningen och skrivningen mer än om man bara läser texten rakt upp och ner. Händelser i 

boken och små kommentarer under läsningen gör att barnet får en tydligare uppfattning av 

bokstavstecknen och hur läsning går till. Om barnet t.ex. vill byta sida så ska man som vuxen 

förklara att man måste läsa färdigt sidan man är på först. Detta är exempel på hur man kan 

hjälpa barnet i dess språkutveckling och skapa en förståelse för läsning genom att läsa högt för 

barnet (Svensson, 1998). 

 

I Anna-Karin Svenssons bok Språkglädje (1995) beskrivs viktiga aspekter på hur man går till 

väga i sin högläsning. För att vara så förberedd som möjligt är det en fördel om man som 

pedagog har läst den aktuella boken själv innan man använder den vid högläsning. På så sätt 

undviker man som läsare oväntade problem som kan uppstå, till exempel något som gör 

barnen rädda eller förmedla något olämpligt i barngruppen. För att göra boken intressant för 

lyssnarna är intonationen (tonfallet) mycket viktig. Om läsaren varierar tonläge blir berättelsen 

mer intressant. Intonation och ansiktsuttryck är två viktiga saker att tänka på vid högläsning. 

Att använda sin röst för att leva sig in i berättelsen är viktigt för att barnen ska förstå hela 

sammanhanget. Man kan tala högt, viska, läsa med pipig röst eller basröst och så vidare. 
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Ögonkontakten med barnen är också viktig när man läser högt för att få en känsla av 

samhörighet. Vid läsning av bilderböcker ska barnen få en möjlighet att tala om bilderna. 

Genom att samtala om bilderna lär sig barnen bl.a. färger, former och lägesbegrepp. Det märks 

även om barnen förstått ord, begrepp och själva innehållet i berättelsen vid samtal om bilderna. 

Barnen tränar upp sin språkliga förmåga genom att vara aktiva under läsningen.  

 

Att ibland läsa lite svårare böcker för barnen är nyttigt. Det kan vara en nyttig och annorlunda 

språklig upplevelse att lyssna till svårare texter. Om en berättelse tar upp något som ett barn 

varit med om så kan det kopplas till barnets upplevelser. Om man kan anknyta till något i 

verkliga livet eller diskutera det som står i texten ger det barnen en mycket större upplevelse 

och ett rikare språk. Att själv visa att man tycker att det är roligt att läsa är det allra viktigaste 

vid högläsning (Svensson, 1995). 

 

När barnen inte läser själva är det viktigt att den som läser för dem är medveten om hur vi kan 

påverka barnet genom kroppsspråket. Vårt kroppsspråk har nämligen stor betydelse när vi 

kommunicerar; våra miner, blickar, gester och hållning ger vår omvärld en mängd 

informationer. Det som ger andra bekräftelse och visar vårt intresse mest är ögonen. För att 

personen vi talar med ska känna att vi lyssnar är ögonkontakten central. Söderbergh (1995) 

menar att denna kontakt mellan de olika parterna hjälper till att utveckla barns språk. 

Kroppsspråket är viktigt att tänka på såväl under högläsningen som under samtal med barnen 

om vad de läst. 

 

2.3.3 Vilken skönlitteratur ska man läsa högt? 

När man ska träffa en ny barngrupp som man ska läsa för, för första gången, kan man börja 

med att fråga vilka berättelser de har hört på sista tiden och fråga vad de har för 

favoritberättelser. Pedagogen kan inleda med en för barnen redan känd berättelse för att de ska 

känna igen sig och vara trygga med texten och dess handling så att de har en förförståelse. Det 

är därför viktigt att ha kännedom om vilka berättelser gruppen känner till sedan tidigare för att 

välja en ny bok. Dels ska den helst likna de böcker de redan läst och dels ska den ändå vara 

tillräckligt annorlunda för att skapa ett förnyat intresse. (Chambers, 1995) Vi har tidigare tagit 

upp fördelar och nackdelar med att läsa om böcker på egen hand, när man läser för de små 

barnen innebär det ofta att man läser samma bok om igen vilket gör att barnen känner igen ord 

och uttryck och själva kan vara aktiva och fylla i ord och meningar. När man sedan läser nya 
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böcker går man ett steg längre och därmed utvidgas barnens tankevärld. (Lindgren & Modin, 

1994) 

 

När man väljer vilken saga eller berättelse som man vill läsa för barn kan man ha i baktanke 

att de har en inre önskan att få hemskheter berättade för sig men en ännu starkare önskan är att 

hitta en väg att besegra ondskan. Det är därför att föredra att berättelser för barn ska sluta 

lyckligt och här är folksagor ett bra exempel eftersom ondskan alltid besegras i dessa, de är 

även tydliga och välformulerade. I folksagorna finns alltid en plats, huvudpersoner, ett 

problem och en lösning på problemet. Barnen ska kunna känna sig trygga i och med vetskapen 

att berättelsen slutar bra. I valet av saga ska man även se till sig själv som pedagog och bara 

berätta sagor som man själv tycker om och fascineras av för att göra det bästa av lässituationen 

menar Annika Claesdotter (Lärarförbundet, 1997). Sagan man läser ska helst vara relativt kort 

och som läsare ska man vara väl förberedd om det är svårt att fånga barnens uppmärksamhet. 

Varje berättarstund kan med fördel inledas likadant varje gång för att skapa en nyfikenhet och 

förväntan vilket i sin tur underlättar berättandet (Lärarförbundet, 1997).  

 

När man läser högt för barnen kan man även använda sig av rim och ramsor vilket för med sig 

många positiva aspekter på barnens språkutveckling och deras känsla för språket. "Genom 

ramsorna utvecklar barnen en känsla för språkets melodi, betoning och rytm" (Lindgren & 

Modin, 1994:23). Språkstimulans där man använder rim och ramsor är utvecklande för de 

yngre barnen. Läsning av små ramsor lär barnen att uppfatta skillnaden mellan lång och kort 

vokal (Svensson, 1995). Att rimma ökar dessutom barnens medvetenhet om språkets 

uppbyggnad och om hur orden låter. De tycker oftast även att det är mycket roligt och rim och 

ramsor är uppskattat av de flesta yngre barn (Lindgren & Modin, 1994).  
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2.4  Samtal om skönlitteratur  
Det framkommer av tidigare forskning om skönlitteratur att det är viktigt att arbeta med både 

texter som används vid högläsning och texter som barnen läser eller kommer i kontakt med på 

egen hand. Nedan följer exempel på hur denna bearbetning kan gå till och varför det är 

betydelsefullt för barnets läs- och skrivutveckling. 

 

2.4.1 Samtal med barn 

För att läs- och skrivinlärningen ska utvecklas hos barn så är det viktigt att det dagligen ges 

tillfällen för utvecklande och intressanta samtal. När det gäller skönlitteratur kan man bearbeta 

läsupplevelsen med samtal, men innan vi berör detta vill vi behandla vad man ska tänka på 

allmänt i samtal med barn. 

 

 Barn måste ges tillfälle att diskutera upplevelser och erfarenheter och få dem förklarade för 

sig och sätta ord på dem. Därför är det viktigt att de som har en nära och regelbunden kontakt 

med barnet inser sin viktiga betydelse för talspråkets utveckling och även senare för 

skriftspråket (Svensson, 1995). Även om det i första hand är föräldrarna som påverkar sina 

barn så har pedagogerna ett stort inflytande över hur barnens språk kommer att utvecklas.  

 

Vad är det då för egenskaper en vuxen ska ha för att uppfattas som en god samtalspartner av 

barn? Thord Erasmie (1970) tar upp flera viktiga saker att tänka på, som att inte tala till ett 

barn på ett nedlåtande och barnsligt sätt. Barnen i intervjuerna uppskattade mannen som talade 

till dem ”som om vi vore stora” (Erasmie, 1970:20). Det är viktigt att hålla i tankarna att 

behandla barnen som likar, att deras synpunkter är viktiga. Det hjälper dem att utveckla en 

förmåga att argumentera när vi lugnt ber dem förklara i stället för att avfärda barnsliga åsikter 

eller utbrott. För att denna utveckling ska uppnås ”erfordras en samtalsatmosfär där alla parter 

har lika värde. Barnets synpunkter är ofta ologiska och naiva – det är självfallet, men den 

vuxne bör inte negligera dem utan bemöta barnet. Detta befrämjar inte enbart den språkliga 

förmågan utan skänker även barnet en känsla av samhörighet” (Erasmie, 1970:24).  

 

Att de vuxna är uppmärksamma på barnet och försöker se saker ur barnets perspektiv är basen 

för att det ska uppstå en god kommunikation mellan den vuxne och barnet. Barnet måste känna 

att det får dela med sig av sådant som de upplevt (Söderbergh, 1995). Genom detta bemötande 

av barnet får de självförtroende för att använda språket och då sporras viljan att fortsätta 

utveckla sitt språk (Pramling Samuelsson. & Sheridan, 1999). Men förutom att vara lyhörd och 
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intresserad ska en god samtalspartner även kunna utmana och få barnet att tänka till.  

(Svensson, 1995) Det är pedagogens uppgift att möta och utmana varje barn där det befinner 

sig i sin språkliga utveckling. Den vuxne kan initiera situationer för samtal genom att resonera 

kring det man läser och pratar om. Detta förutsätter att barnen omges av vuxna som stödjer och 

underlättar barns språk och samtalar med barn för att de vill det. (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999) 

 

2.4.2 Boksamtal 

Utrymme måste också ges för boksamtal i undervisningen eftersom de texter som lästs måste 

bearbetas (Norberg m.fl., 2003). Att barn tidigt får lyssna och samtala om böcker och besöka 

bibliotek utvecklar språket och fantasin blir stimulerad. Även en nyfikenhet för skriftspråket 

väcks genom att få se texten och vad som kan göras med den (Svensson, 1995). Aidan 

Chambers har tillsammans med några kollegor utarbetat ”Jag undrar” – inriktningen, ”för att 

många av oss inte vet vad vi tänker förrän vi hör oss själva säga det” (Chambers 1994:10). 

Med hjälp av frågor kan barnen ledas till att djupare reflektera över textens innehåll. Det finns 

de fyra grundfrågorna som lyder så här: 

 

• Var det något du gillade i boken? 

• Var det något du ogillade? 

• Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? Har du några frågetecken? 

• Lade du märke till några mönster eller kopplingar?  (Chambers 1994:114) 

 

Till dessa frågor finns det följdfrågor som stöd för pedagogen och tips om andra frågor. Det 

betonas att det inte är en pedagogik eller metod som ska följas till punkt och pricka. Ett sätt 

kan inte passa alla pedagoger, klasser och böcker. Det viktiga är att det finns någon som vet 

hur man kan få barnen att själva kunna sätta ord på sina upplevelser kring texten. Att elever 

kan tala behöver inte betyda att alla klarar av eller kan samtala om de frågor som en 

skönlitterär text väcker. För dessa samtal behövs därför en vuxen förebild (Molloy, 2003). 

 

Eleverna förstår texten bättre då de får samtala om denna, läsa mellan raderna och analysera 

den text de läst. Att få göra en koppling mellan boken och verkligheten. ”Det är skolans 

uppgift att lära eleverna att klä sina upplevelser i ord. Därför måste man också använda 

samtalsformen när man har läst en upplevelsepräglad text. Detta samtal får inte ges formen av 

en kontroll av textens innehåll, utan ska bestå av meningsutbyten och uppgifter med 
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frågeställningar” (Skardhamar, 1994:67). Det betonas att svaren på frågorna inte ska vara rätt 

eller fel eftersom syftet med samtalet är att ge uttryck åt upplevelserna. Boksamtalet får inte ta 

formen av ett förhör utan upplevelsen måste vara det primära (Wingård 1994). 
 

Även om barnen inte läser litteraturen själva kan man ändå samtala om det som lästs. Att ha 

dessa samtal redan från förskolan ger barnen chansen att träna upp sin koncentration inför 

framtida egen läsning (Skardhamar, 1994). 
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2.5  Sammanfattning av litteraturgenomgången  

Forskarna i den litteratur vi studerat, menar när det gäller läs- och skrivutveckling att det är 

viktigt att skapa förutsättningar för ett gott lärande, oavsett barnens ålder.  Vi har redogjort för 

olika forskares syn på hur detta åstadkoms t.ex. genom ”Whole language-traditionen”, 

”Phonics-traditionen” och ”Reading Recovery”. En annan förutsättning är att det finns tillgång 

och kunskap om olika läromedel, där skönlitteratur är ett viktigt sådant. Barnen ska även få 

stöd och hjälp att ta till sig läsningen och skrivningen vilket bäst görs genom att bygga upp en 

läslust. Läslusten uppnås när det finns tillgång till böcker som fängslar barnen och när de får 

välja själva. När de fått motivationen till att läsa skönlitteratur får de ovärderliga kunskaper, 

både om språket i sig och om sin omvärld. För de barn som ännu inte kan läsa på egen hand får 

en vuxen eller annan läskunnig ge dem denna kunskap genom högläsning. Genom att höra en 

skönlitterär text förbereds barnen för sin framtida egna läsning och skrivning. Under 

högläsningen av skönlitteratur får barnen en känsla av gemenskap med resten av 

gruppen/klassen och med den vuxne. Även efter barnet lärt sig läsa bör de få tillgång till 

högläsning för att inte tappa lusten för att lära sig läsa utan snarare öka den. För att kunna 

fånga barnen vid högläsningen finns det några väsentliga saker att tänka på t.ex. att vara väl 

förberedd, valet av skönlitteratur och hur man använder sin röst och sitt kroppsspråk. När man 

tillsammans eller på egen hand har läst en skönlitterär bok kan det vara viktigt att bearbeta 

läsupplevelsen för att få ut det mesta möjliga av läsningen. Samtalet i sig kan vara utvecklande 

för barnens läs- och skrivutveckling när man som vuxen har kännedom om hur man bemöter 

barn på bästa sätt. Det är viktig kunskap att ha i såväl vardagssituationer som vid 

bearbetningen av skönlitteratur. Samtalet kan vara mer eller mindre styrt genom t.ex. frågor. 

Samtliga forskare, som vi genom litteraturen har kommit i kontakt med, har varit överens om 

att skönlitteratur har en positiv inverkan på barns läs- och skrivutveckling. Deras tankar om 

hur och varför det ska användas har varierat men aldrig talat emot varandra.                    

Utifrån ovannämnda forskningsresultat ställer vi oss frågan om skönlitteraturen används i läs- 

och skrivutvecklingen i förskola och skola. Detta vill vi granska med hjälp av en 

enkätundersökning. 

 

Den frågeställningen vi kommer att arbeta utifrån är:  

• Är pedagogerna i skolan medvetna om skönlitteraturens betydelse för läs- och 

skrivutvecklingen, använder de skönlitteratur i sin undervisning och i så fall, hur 

arbetar de med den? 
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3. EMPIRISK DEL 

 

3.1 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  
Det vi undersökt på våra respektive fältskolor är om pedagogerna arbetar med läs- och 

skrivutveckling genom skönlitteratur och i så fall hur de använder sig av skönlitteratur i 

undervisningen samt varför och hur ofta. De metoder vi har använt oss av för att ta reda på 

detta är en enkätundersökning (se Bilaga 1) med både flervalsfrågor och öppna frågor. Vi 

valde detta arbetssätt för att få ett mätbart resultat samtidigt som vi ville få fördjupad kunskap 

kring pedagogernas tankar om läs- och skrivutveckling och i relation till skönlitteratur.  

 
Pedagogerna i undersökningen arbetar på två olika skolor. Den första skolan (A) ligger i en 

liten by i Blekinge och åldersspannet är från 1 år (förskolan) till 12 år (skolår 6). Klasserna 

arbetar delvis åldersintegrerat, det vill säga det förekommer mycket samarbete olika klasser 

emellan men den huvudsakliga undervisningen sker klassvis. Pedagogerna arbetar främst med 

den egna klassen och samarbetar i arbetslag som planerar mycket tillsammans. Skola B ligger i 

en medelstor by i Skåne där åldrarna är från 6 år (förskoleklass) till 15 år (skolår 9). Tidigare 

arbetade pedagoger och elever åldersintegrerat men detta har ändrats tillbaka till det 

åldersindelade systemet. Samarbetet har fortfarande en stor roll mellan klasserna. 

 

Enkäten är konstruerad i fyra delar, ur vilka utformningen och resultatet kommer att 

presenteras. Dessa delar är: 

 

• Information om undersökningspersonerna (flervalsfrågor) 

• Hur skönlitteratur används (flervalsfråga) 

• Tid som används till skönlitteratur (flervals samt öppen fråga) 

• Teori/effekt (öppna frågor) 
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3.2  Utformning av enkäten  
3.2.1  Information om undersökningspersonerna 

Vi valde att genom kryssfrågor efterfråga undersökningspersonernas kön och yrkesroll. De 

yrkeskategorier vi valt att använda oss av är följande: 

 

• för barn i förskolan           

• för barn i förskoleklassen      

• för barn i ”lågstadiet”      

• för barn i ”mellanstadiet”      

• för barn med särskilda behov (specialpedagog/speciallärare)    

 

Anledningen till att vi valde dessa var för att få en uppfattning om med vilka ålderskategorier 

pedagogerna i undersökningen arbetar med. Motivet till att använda oss av de gamla termerna 

”lågstadiet” och ”mellanstadiet” grundar sig på att vi ansåg att det fortfarande är det som ger 

bäst förståelse för vad vi menar. Med lågstadiet menar vi skolår 1-3 och mellanstadiet 

representerar skolår 4-6. 

 

3.2.2  Hur skönlitteratur används 

Frågan; ”Använder du dig av skönlitteratur i ditt pedagogiska arbete med läs- och 

skrivutveckling?”, syftade endast till att se om det är några som inte använder sig av 

skönlitteratur i undervisningen överhuvudtaget. De som svarade ”ja” på denna fråga blev 

tillfrågade hur de använder sig av skönlitteratur. De fick fylla i de alternativ som passade dem 

och/eller uppge ett eget alternativ. Grunden till frågan var att se hur undersökningspersonerna 

använder sig av skönlitteratur. Frågans syfte var att se variationen i undervisningen. 

Anledningen till de förslag vi valde var att dessa förekom ofta i den litteratur vi läst och under 

de observationer vi gjort under tidigare VFU-perioder (den verksamhetsförlagda utbildningen). 

 

De givna förslagen var: 

• Högläsning     

• Fri läsning/bänkbok    

• Boksamtal.     

• Som grund för skrivning, ex bokrecensioner, tankeböcker etc.   

 



 23

Det öppna förslaget, ”annat alternativ” gav vi för att se om det är något de använder som vi 

inte uppmärksammat. Vi ville ge dem möjligheten att uppge egna alternativ för att möjliggöra 

andra alternativ än de vi redan givit.  

 

3.2.3  Tid som används till skönlitteratur 

En annan intressant faktor är hur mycket tid och hur ofta pedagoger använder skönlitteratur i 

sin undervisning. Detta anser vi vara viktigt eftersom det säger något om hur pedagogerna 

prioriterar skönlitteratur i undervisningen. Första delen av frågan handlar om hur ofta och 

alternativen är: 

 

• Varje dag 

• Flera gånger i veckan 

• Någon gång i veckan 

• Mer sällan 

 

I frågans andra del fick pedagogerna fritt uppskatta ungefär hur mycket tid de lägger ner per 

vecka på skönlitteratur i undervisningen. Genom att ställa frågan i två delar ville vi se om tiden 

utportionerades i kortare eller längre stunder. 

 

3.2.4  Teori/effekt 

Med de två sista frågorna ville vi se om pedagogerna hade någon uppfattning om varför 

skönlitteratur är bra för barns läs- och skrivutveckling och se om den kunskap de eventuellt 

besatt var befäst i någon teori. Frågorna formulerade vi på ett sätt så de var ganska lika men 

med en tydlig skillnad där den ena efterfrågade bakomliggande teorier och den andra effekten 

av dessa. Frågorna löd: 

 

• Redogör för vilka teorier/tankar som ligger till grund för din användning av 

skönlitteratur för att främja läs- och skrivutveckling. 

och 

• Vilken påverkan upplever du att arbetet med skönlitteraturen har på elevernas läs- och 

skrivutveckling? 

 
 



 24

3.3 Resultat av enkäterna 
3.3.1  Information om undersökningspersonerna  

De tillfrågade pedagogerna var 25 till antalet. Enligt enkätsvaren är samtliga kvinnor och 

tillhör följande kategorier inom läraryrket: 

 

• för barn i förskolan          (2)2 

• för barn i förskoleklassen     (4) 

• för barn i ”lågstadiet”     (13) 

• för barn i ”mellanstadiet”     (10) 

• för barn med särskilda behov (specialpedagog/speciallärare)   (3) 

 

Bland undersökningspersonerna finns de som markerat mer än ett alternativ, vilket resulterar i 

att summan av antalet i varje kategori inte överensstämmer med antalet tillfrågade pedagoger. 

Dock får vi en uppfattning vilken ålder majoriteten arbetar med. 

 

3.3.2  Hur skönlitteratur används  

De som svarade ”ja” på frågan ”Använder du dig av skönlitteratur i ditt pedagogiska arbete 

med läs- och skrivutveckling?” var samtliga. De blev tillfrågade hur de använder sig av 

skönlitteratur. De fick fylla i de alternativ som passade dem och/eller uppge ett eget alternativ.  

 

De givna förslagen var: 

• Högläsning    (1/1, 2/2, 7/10, 6/6, 1/1)3 

• Fri läsning/bänkbok   (0/1, 0/2, 10/10, 6/6, 0/1) 

• Boksamtal.    (0/1, 1/2, 5/10, 3/6, 0/1) 

• Som grund för skrivning, ex bokrecensioner, tankeböcker etc.  (0/1, 0/2, 6/10, 5/6, 0/1) 

 

 

                                                 
2 Siffran inom parantes representerar antalet svar från respektive kategori. Samtliga räknas med när det är möjligt 

(de två sista frågorna) men i övriga frågor som kräver en sammanräkning räknas de inte med.  
 
3 Siffrorna i parentesen representerar svaren från de olika åldersgrupperna. Förskola (först), förskoleklassen, 
”lågstadiet”, ”mellanstadiet”, specialpedagoger/speciallärare (sist). Det förekom personer i undersökningen som 
representerade mer än en grupp, dem har vi valt att räkna bort här, då de annars hade fått fler ”röster”.  Detta är 
totalt 4 av undersökningspersonerna. Första siffran innan snedstrecket visar antal svar, det andra antal 
representanter. Vidare förklaringar finns i ”3.3 Analys av enkätsvar”.  
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Svarsfrekvens på de givna alternativen: 

0

5

10

15

20

högläsning fri läsn./bänkbok boksamtal  som grund för
skrivning

antal svar

 
Högläsning var det mest frekventa svaret i undersökningen, med en viss nergång endast under 

lågstadiet där de i stället använder sig mer av fri läsning/bänkbok.  

 

Svarsfrekvens på undersökningspersonernas egna alternativ: 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

läxa kompl/alt till
läsebok

fri
tillgång/bibl.

drama temaarb.

antal svar

 

Undersökningspersonernas egna alternativ har vi delat in i fem huvudalternativ så nära deras 

svar som möjligt. Här nämns skönlitteratur som läxa flest gånger. Andra nämnda alternativ är 

temaarbete, fri tillgång och/eller bibliotek, som komplement och/eller alternativ till läsebok 

och drama. 

 

3.3.3  Tid som används till skönlitteratur  

En annan intressant faktor är hur mycket tid och hur ofta pedagoger använder skönlitteratur i 

sin undervisning. Första delen av frågan handlar om hur ofta och alternativen var: 

 

• Varje dag 

• Flera gånger i veckan 

• Någon gång i veckan 

• Mer sällan 
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Svarsfrekvens på hur tiden fördelas: 

0

2

4

6

8

10

12

14

varje dag flera ggr/v ngn gång/v mer sällan

antal svar

 
 

 I frågans andra del fick pedagogerna fritt uppskatta ungefär hur mycket tid de lägger ner per 

vecka på skönlitteratur i undervisningen.  

 

Svarsfrekvens på hur mycket tid som läggs ner på skönlitteratur per vecka: 

        

0

1

2

3

4

5

6

0,5 h 1,5 h 2 h < 3 h

antal svar

  
Eftersom pedagogerna själva uppgav en uppskattad tid så blev svaren mer varierade, därför 

saknas valet ”1 h”. Den vanligaste tiden som pedagogerna i undersökningen uppskattar att de 

använder skönlitteratur per vecka är 1,5 timme. Spridningen ligger åt att mer tid än 1,5 timme 

används snarare än mindre. 

 

3.3.4  Teori/effekt  

Vi kommer att börja med att behandla en fråga i taget för att sedan jämföra frågorna mot 

varandra. Den första frågan löd: ”Redogör för vilka teorier/tankar som ligger till grund för din 

användning av skönlitteratur för att främja läs- och skrivutveckling.” Det som pedagogerna 

uppger som anledning till varför de använder sig av skönlitteratur för att främja läs- och 

skrivutvecklingen är bland annat den ökade motivationen för att läsa bland barnen. Ett annat 
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skäl som nämns upprepade gånger är att de anser att skönlitteraturen har ett mer varierat språk 

och är mindre tillrättalagt.  

 

Den andra frågan löd: ”Vilken påverkan upplever du att arbetet med skönlitteraturen har på 

elevernas läs- och skrivutveckling?” Språket utvecklas hos eleverna menar pedagogerna i 

undersökningen och dessutom gör den ökade motivationen att eleverna kämpar mer med sin 

läsning. 

 

När vi har granskat svaren på de två sista frågorna gjorde vi upptäckten att endast två av de 25 

undersökningspersonerna hade nämnt någon specifik teori, två har lämnat frågorna 

obesvarade. Vi har valt att dela in svaren i fyra huvudkategorier med ett exempel till varje.  

För att se alla svar på dessa frågor se bilaga 2.  

 

Kategori 1: Den första kategorin representerar de som vi anser kan dels skilja på vad som är 

teori och vad som är effekt, dessutom har de visat på att de har en bakomliggande teori för 

användningen av skönlitteratur. (2/25)4 

     
    Person 5 

Fråga 1: ”Det är en mängd olika, både egna erfarenheter samt mera utarbetade metoder ex använder 

jag mig av den s.k. Bornholmsmodellen, jag har också med mig en del godbitar från 

dialogpedagogiken – LTG mm.” 

Fråga 2: ”Jag vet att genom böckerna väcks intresset för det skrivna språket, samt att det stimulerar 

och utvecklar barns lärande i positiv riktning” 

 

Kategori 2: Den andra kategorin visar de som tydligt visar att det finns en bakomliggande 

teori för användningen av skönlitteratur men som inte nämner någon specifik teori. (6/25) 

 
Person 9 

Fråga 1: ”Bilderna – kan berätta vad orden säger. Minnet – de minns en del ord för att de har sett 

dem om och om igen. Lyssna – och träna sig i att fantisera själv ex. vad händer sen? Skriva – själv 

ljudenligt el. få hjälp av någon vuxen och skriva själv. Göra egna böcker – Händelseböcker.” 

Fråga 2: ”*Barnen tränar koncentrationen i grupp av att lyssna på en saga. Oftast kan man se på 

barnen om de är vana hemifrån av att någon har läst för dem. De barnen kan njuta av ’sagostunden’. 

*De tränar sig på att lägga upp egna ’bilder’(fantisera) om berättelsen m.m” 

 
                                                 
4 Antal i kategorin/totalt antal personer i undersökningen. 
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Kategori 3: Representanterna i kategori nummer 3 uttrycker sig på ett sätt som visar en 

frånvaro av både en specifik teori och någon strukturerad tankegång men här finns ändå en 

åtskillnad mellan de båda frågorna. (8/25) 
Person 15 

Fråga 1: ”Jag vill förena nytta med nöje.” 

Fråga 2: ”Det stimulerar till fortsatt läsning.” 

 

Kategori 4: Här har representanterna visat samma tendenser som i exempel 3 men 

därtill skiljer de inte på frågorna. De verkar inte se inte skillnaden mellan teori och 

effekt. (7/25) 

 

Person 14 

Fråga 1: ”Man lär sig skriva, stava, får bättre fantasi.”  

Fråga 2: ”Se ovan” 

 

De olika kategorierna visar en del intressanta resultat men det får ses med perspektivet att 

pedagogerna kan veta mer än de skriver. För att verkligen få en djupare insikt i deras tankar 

och teorikunskap skulle vi behöva göra vidare forskning med intervjuer eller fördjupande 

enkäter. 

 

Vi har även i de två sista frågorna studerat de vanligaste återkommande orden och åsikterna 

för att se vad pedagoger anser vara viktigast i användningen av skönlitteratur. På grund av att 

undersökningspersonerna uttrycker sig olika har vi valt ord som representerar huvudtankarna 

t.ex. ”Man lär sig skriva, stava, får bättre fantasi”, har fått representerats i kategorierna ”läs- 

och skrivinlärning” och ”fantasi”. På detta sätt har vi hittat följande nyckelord: 

 

• Läs- och skrivinlärning   

• Nöje  

• Motivation till lärande 

• Fantasi 

• Ordförråd 

• Stimulans till fortsatt läs- och skrivutveckling 

• Läshastighet 

• Högläsning 
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Syftet med denna sammanställning är att visa de tankar som representerar det pedagogerna i 

undersökningen anser vara viktigt när det gäller läs- och skrivutveckling genom skönlitteratur. 

Flera av pedagogerna i undersökningen skriver om vikten att fånga barnen med högläsning 

men ingen nämner spontant just kroppsspråket. Detta återkommer vi till i diskussionen. 
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3.4 Analys av enkätsvar 

 

Ett syfte med enkätunderökningen var att undersöka om pedagoger arbetar med skönlitteratur 

för att främja läs- och skrivutvecklingen hos barnen. Vi kan konstatera att samtliga använder 

skönlitteratur i någon omfattning. Det användningsområde som nämndes oftast av de givna 

alternativen var högläsning. Detta gäller både bland dem som arbetar med barn i de yngre 

åldrarna och som kanske inte läser på egen hand, såväl som de som arbetar med de äldre 

barnen. Vi observerade att användandet av högläsning minskade i lågstadiet jämfört med såväl 

förskolan och förskoleklassen som mellanstadiet. Men vi är medvetna om att undersökningen 

är begränsad med relativt få undersökningspersoner och vi kan därför inte generalisera. 

Alternativet fri läsning/bänkbok används endast av låg- och mellanstadiet men då av samtliga 

representanter för respektive grupp. Hälften av representanterna för förskoleklassen, lågstadiet 

och mellanstadiet använder sig av boksamtal, alltså är fördelningen lika mellan dessa. Som 

grund för skrivning, ex bokrecensioner, tankeböcker etc. används skönlitteratur inte alls av 

förskolan, förskoleklassen eller av specialpedagogen och var vanligast bland de äldre eleverna. 

Av pedagogernas egna förslag var det användningen av skönlitteratur som läxa och i 

temaarbete de som var de mest frekventa svaren. Svarsfrekvensen var ganska låg men hade 

kanske varit högre om det funnits med bland de givna alternativen eftersom de då hade varit 

mer tydliga för alla undersökningspersoner. Det var vanligast att tiden fördelades några gånger 

i veckan eller varje dag och tidsintervallet som var mest förekommande var 1,5 h/vecka. Av 

detta drar vi slutsatsen att pedagogerna använder sig av skönlitteratur ofta men under kortare 

tid åt gången. 

 

Pedagogerna i undersökningen fick sedan svara på två frågor, den första frågan sökte teorierna 

bakom deras användning av skönlitteratur i undervisningen. Med den andra frågan söktes svar 

på hur användningen av skönlitteratur påverkade eleverna. Pedagogernas svar delade vi sedan 

in i kategorier eftersom vi såg tydliga skillnader i svaren. Naturligtvis är det viktigt att förstå 

att pedagogerna säkert besitter mer kunskaper än vad som visas i enkäterna. Något som nämns 

ofta är att barnen tränar sin läsning på ett bättre och roligare sätt med skönlitteratur än med 

exempelvis läseboken. 

 



 31

4. DISKUSSION 
 

Grunden till att vi ville forska om läs- och skrivutveckling genom skönlitteratur är för att se 

om pedagogerna vet varför det är bra med skönlitteratur för barns läs- och skrivutveckling och 

om de använder sig av det i praktiken. Det är också något som våra styrdokument betonar som 

en väsentlig del i förskolans och skolans uppdrag. Under våra olika VFU-perioder 

(verksamhetsförlagda utbildning) i förskolan/skolan har vi lagt märke till att majoriteten av 

pedagogerna använder sig av skönlitteratur men vad som var intressant att veta var vilka 

bakomliggande tankar och teorier de har kring användandet. Därför gjorde vi en 

enkätundersökning bland pedagoger på våra respektive VFU-platser där vi undersökte de 

frågor vi var intresserade av.  Vi ville se om svaren vi fick överensstämde med vad tidigare 

forskning kommit fram till inom ämnet. Därför fördjupade vi oss i vad forskningen säger om 

varför skönlitteratur är bra för barns läs- och skrivutveckling och hur den kan användas.  

 

I diskussionen om läs- och skrivutveckling förekommer olika åsikter om hur barn lär sig läsa 

och skriva på bästa sätt. ”Whole language-traditionen” betonar vikten av att få en helhet i det 

man läser för att på så sätt lära sig ordbilderna. ”Phonics-traditionen” menar att man ska börja 

med de små beståndsdelarna för att sedan inrikta sig på meningsinnehållet. Vi upplever att en 

bra pedagogik kan ta del av båda traditionerna. ”Whole language-traditionen” som förordar 

skönlitteratur tror vi ger barn bättre förståelse och läshastighet eftersom de har tillgång till så 

många ordbilder. Däremot tror vi också att barnen behöver ha en grund att stå på och en 

utgångspunkt för läsningen och skrivningen och detta finns i ljudningsmetoden.  

 

I jämförelse med andra läromedel är skönlitteraturen väldigt varierande och har ett rikt språk 

eftersom den inte är tillrättalagd till skillnad från t.ex. lättlästa böcker och läseböcker. Vi anser 

att ett svårare språk utvecklar barns läs- och skrivutveckling mer än det tillrättalagda gör. Detta 

betyder inte att vi anser att skönlitteraturen ska ersätta alla andra läromedel. Som pedagog 

måste man se till varje barns behov och intresse och använda sig av olika vägar till detta. I 

enkätundersökningen observerade vi att pedagoger uppvisar vissa brister i kunskapen om hur 

man kan använda sig av skönlitteratur i undervisningen samt vilken betydelse det har för barns 

läs- och skrivutveckling. Pedagoger behöver få mer kunskap om detta så det inte enbart blir ett 

nöje och tidsfördriv att läsa skönlitteratur.  Vi hoppas att detta arbete kan bidra till mer insikt 
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och förståelse för skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivutveckling samt öka 

motivationen för användningen. 

 

Alla barn måste få det stöd och den hjälp de behöver för att hitta sin läslust och lära sig läsa 

och skriva. Som många av pedagogerna i undersökningen anser vi att det är viktigt att skapa en 

motivation hos barnen till att läsa och skriva. Vi menar att det är betydelsefullt att samtala med 

barnen om varför man ska läsa böcker så att de ska känna att det är till deras egen fördel. De 

skäl som barn, i en dansk undersökning (Wingård, 1994), själva uppgett till varför de läser 

skönlitteratur är bl.a. att det var bra för deras framtida utbildning och arbete och att det var 

underhållande. Att det ska vara roligt för barnen att läsa är alltså centralt för både pedagoger 

och barnen själva. Nöjet i att läsa skapar en motivation till vidare läsning, det skapar också en 

gemenskap och fantasi till att göra egna berättelser. Under våra VFU-perioder har vi uppfattat 

det som att barn tycker att det är roligt att få en bok läst för sig. De lyssnar koncentrerat och är 

med i handlingen. Vi har även sett prov på att pedagoger väljer sina högläsningsböcker med 

omsorg. De tittar både på textinnehåll och illustrationen av boken innan de lånar en bok för 

högläsning. Som ofta betonats genom olika forskare är motivationen central för barnets läs- 

och skrivinlärning och vi tror att med rätt drivkraft kan barn och ungdomar gå vidare i sin läs- 

och skrivutveckling.  

 

Att ge barn tillgång till skönlitteratur även innan de själva kan läsa är av största vikt för deras 

läs- och skrivutveckling. Därför är högläsningen ett nödvändigt redskap Enkätundersökningen 

visade att pedagoger för barn i förskolan och förskoleklassen är medvetna om detta och 

samtliga använder skönlitteratur genom högläsning. Vikten av högläsning är lika stor även när 

barnen kan läsa anser forskare och det anammas av pedagoger på mellanstadiet. Högläsningen 

är som viktigast när barnen inleder sin läsningsprocess, detta betonade forskningen. Därför är 

vi förbryllade över det faktum att högläsningen avtar på lågstadiet. Vad kan detta bero på? Vi 

har funderat över om det kan bero på att pedagogerna i arbetet med läsprocessen prioriterar 

andra läromedel, t.ex. läseboken. Detta kan vara intressant att undersöka för forskare i läs- och 

skrivinlärningsfrågor. 

 

Vi ansåg att det var relevant att behandla varför det är viktigt för pedagoger att tänka på sitt 

kroppsspråk i samtal med barn, eftersom de är känsliga för våra miner, våra gester och vår 

hållning. Mycket av det vi säger förstärks genom kroppsspråket eller till och med ger 

ytterligare informationer. Det finns många intressanta fakta om samtalsteknik och kroppsspråk 
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som kan kopplas till språkutvecklingen. Eftersom vi anser att samtalet om skönlitteratur har en 

stor påverkan på språkutvecklingen och därmed läs- och skrivutvecklingen är det viktig 

kunskap att ha. 

 

Under vår utbildning har det pågått en debatt om läraryrkets status i samhället och om 

lärarkåren respekteras för sina kunskaper. Svaren på våra enkäter åskådliggjorde att 

pedagogerna visade tendenser att inte ha tillräckliga teoretiska kunskaper om skönlitteraturens 

betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Endast 2 av de 25 pedagogerna i undersökningen 

nämnde någon specifik teori och så många som 7 gjorde ingen åtskillnad på teorin och 

effekten av teorin. Professionalismen hos pedagoger anser vi vara en faktor som kan höja 

läraryrkets status. Vi har dock observerat, på våra VFU-platser, att användningen finns där och 

det är en bra start för vidare utveckling och insikt hos pedagogerna. Vad som är ännu viktigare 

är att vara insatt i hur skönlitteratur kan ge de bästa förutsättningarna för en god läs- och 

skrivutveckling för barnen. Vet pedagoger för lite om läs- och skrivutveckling? Detta tycker vi 

vore ett ytterst intressant område för vidare forskning. 
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5. SAMMANFATTNING 

 
Denna uppsats har behandlat skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Vi har 

studerat vad forskningen om läs- och skrivutveckling säger i ämnet och konstaterat att det 

finns vissa återkommande synpunkter. Skönlitteratur som läromedel är ett viktigt sådant och 

det finns många anledningar till att välja skönlitteratur som läromedel för läs- och 

skrivinlärningen. En anledning är det varierade språket som bidrar till att utveckla barnens tal 

och skrift. Att barnen tycker det är roligt och spännande ökar deras motivation för framtida 

läsning. Högläsning ger de barn som inte ännu lärt sig läsa samma chanser till dessa 

upplevelser. Enligt enkätundersökningarna gavs de yngre barnen den möjligheten medan 

dessvärre färre pedagoger på lågstadiet använde högläsning som metod, trots att forskningen 

visade att det var viktigast med läsande förebilder i läsprocessens början. Det är även viktigt 

att barn får bearbeta sina läsupplevelser för att få hjälp att sätta ord på sina upplevelser och 

tankar. Boksamtal är ett sätt, där pedagogen kan vägleda barnen genom bl.a. frågor. 

 

Det vi ville ta reda på med uppsatsen var om pedagogerna i förskolan och skolan har kunskap 

om varför skönlitteraturen är viktigt, om de använder sig av denna eventuella kunskap och i så 

fall hur de gör detta. Genom enkäter undersökte vi vad pedagoger vet om varför skönlitteratur 

är bra för läs- och skrivutvecklingen samt hur de arbetar med det. Enkäterna visade att 

pedagoger i förskolan/skolan visar vissa brister vad gäller kunskaper om skönlitteraturens 

betydelse för läs- och skrivutveckling. Vi menar att eftersom forskare visat hur viktig 

skönlitteraturen är för läs- och skrivutvecklingen, något som även styrdokumenten pekar på, är 

det väsentlig kunskap för pedagoger. Vi hoppas att vi genom denna uppsats har gett såväl 

blivande som yrkesverksamma pedagoger inspiration att använda skönlitteratur i 

undervisningen och motiv till varför.  
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Enkät till pedagoger      Bilaga 1 
 
Vi är två tjejer som läser till pedagoger på Högskolan Kristianstad, sjunde och sista terminen. 
Som examinationsarbete undersöker vi om och hur man arbetar med skönlitteratur i det 
pedagogiska arbetet med läs- och skrivutvecklingen i skolan/förskolan. Vi vore tacksamma om 
Ni ville ta er tid att svara på några frågor angående detta.  
 
Du är:                                  □  Kvinna                    □ Man  

Du är yrkesverksam som pedagog…  

□  för barn i förskolan 

□  för barn i förskoleklassen 

□  för barn i ”lågstadiet”  

□  för barn i ”mellanstadiet”  

□  för barn med särskilda behov (specialpedagog/speciallärare)  

 

Använder du dig av skönlitteratur i ditt pedagogiska arbete med läs- och 

skrivutveckling?  

□  Nej, inte alls 

□  Ja 

 

Om ja, hur använder du den? (Fler än ett alt. är möjligt)  

□  Högläsning 

□  Fri läsning/bänkbok 

□  Boksamtal. 

□  Som grund för skrivning, ex bokrecensioner, tankeböcker etc. 

□  Annat alternativ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Hur mycket och hur ofta använder du dig av skönlitteratur? 

□  Varje dag     

□  Flera gånger i veckan 

□  Någon gång i veckan 

□  Mer sällan 

Cirka tid per vecka:___________________________________________________________ 
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Redogör för vilka teorier/tankar som ligger till grund för din användning av 

skönlitteratur för att främja läs- och skrivutvecklingen! 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Vilken påverkan upplever du att arbetet med skönlitteraturen har på elevernas läs- och 

skrivutveckling? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för Din medverkan!  Med vänliga hälsningar Sara Ljungkvist & Jenny 
Reimer 
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Utskrift av enkätsvar      Bilaga 2 
 
Utskriften gäller de två sista frågorna i ”enkät till pedagoger” (se bilaga 1) som lyder: 
 
Fråga 1: 
Redogör för vilka teorier/tankar som ligger till grund för din användning av 
skönlitteratur för att främja läs- och skrivutveckling. 
 
Fråga 2: 
Vilken påverkan upplever du att arbetet med skönlitteraturen har på elevernas läs- och 
skrivutveckling 
 
Person 1 
Fråga 1: ”Större motivation o intresse hos eleverna att träna läsning och läsförståelse om 
innehållet i boken fascinerar.” 
Fråga 2: ”Mindre motstånd att läsa trots svårigheter. Viljan att få veta ’hur det går’ gör att de 
inte så snabbt tröttnar och ger upp” 
 
Person 2 
Fråga 1: ”Se nedan” 
Fråga 2: ”Skapar intresse för läsandet och böcker bredare kunskap, gemenskap vilket är roligt 
och trevligt allt detta påverkar elevernas läs- och skrivutveckling Mer träning och glädje ger 
bättre kunskap i läs o skriv utv.”  
 
Person 3 
Fråga 1: ”Högläsning varje dag – Många barn saknar någon som läser för dem. En bok kan 
aldrig ersättas av TV eller film. Hoppas kunna väcka ett bokintresse.” 
Fråga 2: ”Barnen blir intresserade av böcker, vill gärna låna hem de böcker vi läst. Böcker 
främjar fantasi och eget tänkande”  
 
Person 4 
Fråga 1: ”texter som intresserar och är på barnens nivå.” 
Fråga 2: ”lässtimulans o intresse” 
 
Person 5 
Fråga 1: ”Det är en mängd olika, både egna erfarenheter samt mera utarbetade metoder ex 
använder jag mig av den sk. Bornholmsmodellen, jag har också med mig en del godbitar från 
dialogpedagogiken – LTG mm.” 
Fråga 2: ”Jag vet att genom böckerna väcks intresset för det skrivna språket, samt att det 
stimulerar och utvecklar barns lärande i positiv riktning” 
 
Person 6 
Fråga 1: ”Intresset för det skrivna kan ökas när man läser skönlitteratur i olika smaker.” 
Fråga 2: ”Läsförståelsen ökar när man läser om något som intresserar, engagerar eller är 
spännande” 
   
Person 7 
Fråga 1: ”* öka elevernas intresse för ’läset och skrivet’  
               * viktigt att barnen ’känner igen sig’ i en text” 
Fråga 2: ”Eleverna läser hellre böcker än texten i en läsebok” 
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Person 8 
Fråga 1 -  
Fråga 2 -  
 
Person 9 
Fråga 1: ”Bilderna – kan berätta vad orden säger. Minnet – de minns en del ord för att de har 
sett dem om och om igen. Lyssna – och träna sig i att fantisera själv ex. vad händer sen? 
Skriva – själv ljudenligt el. få hjälp av någon vuxen och skriva själv. Göra egna böcker – 
Händelseböcker.” 
Fråga 2: ”*Barnen tränar koncentrationen i grupp av att lyssna på en saga. Oftast kan man se 
på barnen om de är vana hemifrån av att någon har läst för dem. De barnen kan njuta av 
’sagostunden’. *De tränar sig på att lägga upp egna ’bilder’(fantisera) om berättelsen m.m” 
 
Person 10 
Fråga 1: ”-” 
Fråga 2: ”* Utvecklar sin fantasi & sitt språk 
               * Grund till samtal 
               * Del i teman tex Europa” 
 
Person 11 
Fråga 1: ”Bra att läsa mycket, man får mer fantasi, kan skriva mer fantasirikt, stava bättre 
m.m” 
Fråga 2: ”Man märker sambandet. Ju mer eleverna läser – desto bättre skriver och stavar de 
(oftast)” 
 
Person 12 
Fråga 1: ”Se nedan” 
Fråga 2: ”Deras ordförråd vidgas. De får flyt i läsningen både med ’melodin’ samt svårare ord. 
Deras fantasi är i rörelse. De lär sig i skrivutv. att starta en berättelse – handling – slut. 
Motivationen till att själv skriva ökar.” 
 
Person 13 
Fråga 1: ”Genom att läsa skönlitteratur fördjupar man sina kunskaper både om människor och 
om fakta (tex finns mycket fakta om vikingar i vissa skönlitterära böcker) Att läsa 
skönlitteratur ska också ’bara’ få vara ett nöje – en upplevelse. Detta får inte glömma bort. 
(Chambers)” 
Fråga 2: ”Det ökar deras lust att läsa. Ju mer man läser desto bättre läser man och eftersom 
skrivutv. hänger ihop med läsutv. så blir deras skrifter både bättre både innehållsmässigt och 
formmässigt ju mer de läser.” 
 
Person 14 
Fråga 1: ”Man lär sig skriva, stava, får bättre fantasi.”  
Fråga 2: ”Se ovan” 
 
Person 15 
Fråga 1: ”Jag vill förena nytta med nöje.” 
Fråga 2: ”Det stimulerar till fortsatt läsning.” 
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Person 16 
Fråga 1: ”Ger eleverna exempel på olika stilar – ej tillrättalagda som ofta ’Läseböcker’ är. Ger 
eleverna goda läsvanor för Livet.” 
Fråga 2: ”Läslust & skrivlust 
               Ger ett mustigt språk 
               Stimulerar till eget skapande” 
 
Person 17 
Fråga 1: ”Bilderna ger förförståelse för läsn. Man kan då läsa mer än man eg. kan. Barnen 
läser med inlevelse och förståelse. De får många ordbilder. Finns bra bra material för att 
texterna ska ligga på lagom nivå. ” 
Fråga 2: ”Bör vidga deras vyer. Många får ett utvecklat skriftspråk. Läsningen förbättras fort 
och barnen läser gärna böcker. Man får inte glömma att läsinl. spec.för de svagare eleverna, 
behöver ha struktur, och byggas upp efterhand.” 
 
Person 18 
Fråga 1: ”man utvecklar sitt språk- ordkunskap, uttryck, får ordbilder – hjälp för stavning. Får 
idéer till hur man själv kan skriva. Jag brukar säga ’kommer du inte på någon egen berättelse, 
knyck från något du läst, sedan brukar man vara igång, Man lär sig läsa bättre om man läser.” 
Fråga 2: ”På de allra flesta barn utvecklas ju läsförmågan ju mer de läser. Det gäller att hitta 
böcker som intresserar. Många dömer en bok tidigt; ’Den var inte rolig’, särskilt om man är 
svag läsare. Men en god förmåga att skriva och uttrycka sig ger ju ofta en person som också 
gillar (har lätt för) att läsa. Har man lätt för att läsa och är road av det för att man är bra på 
språket, eller är man bra på språket för att man läst mycket?...Men för många är det en 
färdighet som måste tränas.” 
 
Person 19 
Fråga 1: ”ökar läshastigheten, fantasi, allmänbildning, stavning, läsförståelse” 
Fråga 2: ”Mycket positiv” 
 
Person 20 
Fråga 1: ”Där finns språket – orden, uttrycken, meningarna och upplevelsen!” 
Fråga 2: ”Ju mer de läser, desto lättare får de att använda språket i tal och skrift.” 
 
 
Person 21 
Fråga 1: ”Mycket högläsning, kvart om dagen, bänkboks-läsning varje dag, parläsning, 
bokprat, bokrecensioner är vad jag använder mig av.” 
Fråga 2: ”Jag tror att ju mer barnet läser, ju bättre stavning, bättre meningsbyggnad, större 
intresse för läsning och mer fakta får barnet” 
 
Person 22 
Fråga 1: ”Jag tror att möjligheten att finna texter som är individanpassade är lättare med 
skönlitterära böcker. Det ger också en bredare mångfald vad gäller tema.” 
Fråga 2: ”Min upplevelse är att barnen är positiva till läsningen och dessutom till skrivning 
eftersom det finns så många möjligheter att göra ’efterarbeten’ när man läst färdigt. Störst av 
allt är att eleverna har lust att läsa.” 
 
Person 23 
Fråga 1: ”Läsglädje. Spänning. Böcker på barnens nivå.” 
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Fråga 2: ”?” 
 
Person 24 
Fråga 1: ”barnets personliga val (motivation) sagor (kultur), välkänt för barnen (Emil, Pippi)” 
Fråga 2: ”ökad motivation, förförståelse” 
 
Person 25 
Fråga 1: - 
Fråga 2: - 
 

 


