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Abstract 

This essay deals with the effects of fictional reading on primary school pupils. The purpose of 

this study is to explore the impact of fiction on pupils´ development during their first years in 

school from an intellectual, social and linguistic point of view. The essay illustrates the effects 

of this kind of reading on a certain group of pupils both in a short and long term perspective.  

I have examined research findings on the effects of reading and compared them to teachers´ 

and pupils´ views and thoughts expressed in inquiries made to three teachers and a group of 

forty-nine pupils. 

 My results show that reading and discussing fiction can help pupils develop their social, 

linguistic and intellectual competence. 

These findings should be of interest to those who work or will work with children and they 

will provide basis for my future work as a teacher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammandrag 

Den här uppsatsen handlar om hur elever påverkas av läsning av skönlitteratur. Syftet med 

studien är att få mer kunskap om skönlitteraturens betydelse för elevers utveckling, både 

intellektuellt, socialt och språkligt under de första åren i skolan. Uppsatsen åskådliggör hur 

elever påverkas både på kort och på lång sikt genom att läsa skönlitteratur.  

Jag har undersökt och jämfört vad forskning säger kontra pedagogers och elevers syn på 

läsning. En teoretisk och en praktisk del har använts under detta arbete. I den teoretiska delen 

har jag utgått från vad forskningen säger om läsningens betydelse för elever. I den praktiska 

undersökningen har jag använt enkäter till lärare och elever. Undersökningsgruppen består av 

3 stycken lärare och 49 stycken elever.  

Resultatet visar hur litteraturläsning och arbete med litteratur i skolan kan hjälpa elever att 

utveckla sin sociala, språkliga och intellektuella kompetens.  

Denna undersökning, torde vara intressant för dem som ska jobba med elever och den ska 

ligga till grund för mitt fortsatta arbete som lärare med skönlitteratur.  
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1. Inledning 

Inom lärarutbildningens inriktning, ”Svenska och matematik i samspel”, vilket är den 

inriktning jag valt att läsa på utbildningen, berörde vi skönlitteraturen som pedagogiskt 

verktyg inom grundskolans tidigare år. Jag blev då intresserad av hur man kan jobba utifrån 

skönlitteratur med elever och jag känner att jag vill fördjupa mina kunskaper inom detta 

område. För att kunna väcka elevers lust och upptäckarglädje inför både läsinlärning och 

socialisation, är böcker ett bra alternativ att använda sig av, anser jag. Böcker finns i olika 

genrer och svårighetsgrader, därför borde det finnas alternativ för att kunna nå alla barns 

intresseområden. De traditionella läslärorna kan ibland kännas tråkiga och oinspirerande för 

elever att jobba med. Innehållet i dem ingår oftast inte i elevers naturliga livsmiljöer och det 

känns främmande för barnen.1 Således hävdar jag att skönlitteraturen kan vara ett viktigt 

komplement till traditionella läsläror då eleverna själva kan vara med och bestämma vilken 

sorts litteratur som ska läsas. Att utgå från det utvecklingsstadiet och intresseområde eleverna 

befinner sig i för ögonblicket är viktigt att ta vara på för att kunna fånga deras intresse.2  

Följaktligen påstår jag inte att de traditionella läslärorna helt behöver förkastas. Däremot bör 

skönlitteraturen få större plats i elevers tidiga stimulering inom sin språkliga och personliga 

utveckling, menar jag. Genom att göra litteraturstudier och enkätundersökningar med elever i 

år 3 och verksamma pedagoger, hoppas jag på ett resultat som belyser detta. 

  

1.1  Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att skaffa mig mer kunskap om skönlitteraturens 

betydelse för elevers utveckling, både intellektuellt, socialt och språkligt, under de första åren 

i skolan. Jag vill lära mig hur och om elever påverkas på både kort och lång sikt genom att 

läsa skönlitterära böcker. 

 

 

 
 

1 Maj Björk & Caroline Liberg, Vägar in i skriftspråket (Stockholm, Natur och Kultur,1996), s. 10. 
2 Karin Taube, Läsinlärning och självförtroende (Stockholm, Bokförlaget Prisma, 1997 Tredje upplagan), s. 
102ff. 
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1.2  Frågeställning 

Mina frågeställningar lyder: 

Vad säger forskningen om skönlitteraturens betydelse för elevers inlärning och utveckling? 

Hur kan man som pedagog arbeta medvetet med skönlitteratur i skolarbetet? 

 

2. Bakgrund 

 

2.1  Läsning i ett historiskt perspektiv 

I alla tider har skönlitteratur använts för pedagogiska syften. Redan för 4000 år sedan använde 

sumererna litteraturen i pedagogiskt syfte för att utveckla skrivkonsten hos elever. 

Litteraturen har dock sett lite olika ut beroende på vilken tidsperiod människan verkat. Vidare 

hävdar Helene Amborn & Jan Hansson, att skönlitteraturen på senare tid framstått som 

mycket värdefull och utvecklande i det pedagogiska syftet. 3

Läsning har på senare tid blivit allt mer betydelsefull för människor för att passa in i samhället 

och den kulturella gemenskapen, skriver Amborn & Hansson.  I Sverige hade kyrkan 

betydande inflytande på läsning fram till 1842. Det förutsattes läskunnighet för att klara av 

husförhören som var en av dåtidens viktigaste saker att klara av för att gå vidare i livet. 

Klarade inte människorna av frågorna som ställdes under husförhöret fick de inte gifta sig 

eftersom personen i fråga var tvungen att vara konfirmerad för att få tillåtelse att gifta sig i 

kyrkan. Husförhören var därmed den tidsålderns kontroll på läskunnigheten bland 

befolkningen. 1842 startades folkskolan som tog över ett stort ansvar för läsningen. 1868 

utkom Läsebok för folkskolan för första gången vilken barnen skulle kunna läsa för att lära sig 

dåtidens uppfostran som ansågs mycket viktig. Läseboken behandlade också ämnen som 

svensk natur, hembygden, människorna och det fanns historiska inslag i den. Syftet med att 

läsa boken var att barnen skulle ”lära sig utantilläsning, högläsning samt det outtalade syftet 

att socialisera eleverna till ett samhälle som höll på att förvandlas från det feodala till det 

industrialiserande.”4

 
3 Helene Amborn & Jan Hanssom, Läsglädje i skolan (Falun, En bok för alla, 2002), s. 10 
4 Amborn & Hansson, s. 10f. 



3 

 

                                                

Läsebok för folkskolan var den första icke religiösa boken i Sverige och den nådde nästan alla 

barn. Läseboken tillkom i en tidsperiod då skolbarnen saknade läs- och undervisningsmaterial 

ämnat direkt för skolan. När boken utkom var det en stor revolution för lärare och barn. 

Dessförinnan var det Luthers lilla katekes som var barnens första ABC-bok. Även 

Psalmboken och Nya testamentet fanns att tillgå som böcker i skolan. Tydliga drag som 

genomsyrar Läsebok för folkskolan är moraliska, religiösa och uppfostrande texter. I början av 

1900-talet utkom nya böcker och konkurrens uppstod bland bokförlagen. För att utgivarna av 

boken, Läsebok för folkskolan, skulle kunna konkurrera med andra utgivare på marknaden, 

anpassades bokens innehåll mer till elevernas föreställningsvärld genom att förses med 

illustrationsmaterial. 1938 döptes boken om till Folkskolans läsebok och försvann som 

enhetligt verk. Boken upplöstes och utgavs i volymer.5 Skönlitteraturen nämndes först i 1955 

års undervisningsplan. Där kan man läsa att skönlitteraturen skulle ge eleverna lust att läsa 

mer, vilket inte förekommit tidigare. Den fria läsningen gavs utrymme i skolan och 

förmodligen föddes bänkboken vid denna tidpunkt. I Lgr-62 var de primära grundtankarna att 

skönlitteraturen skulle stimulera läslust, intresse och sinne för språket. I Lgr-69 överfördes 

många nya arbetsuppgifter till svenskämnet, vilket resulterade i att skönlitteraturens ställning 

blev undanskymd. Undersökningar gjordes och det visade sig att eleverna hade en negativ 

inställning eller inte alls läste skönlitteratur, skriver Amborn & Hansson. Under 80-talet, i 

Lgr-80, skrevs läroplanen om så att skönlitteraturen fick en central plats och skulle dominera 

undervisningen i svenska. I Lpo94 kan man läsa att läsning är en förutsättning för ett aktivt 

deltagande i samhället. Genom litteraturläsning får man förståelse för kulturens mångfald och 

eleverna kan förstå världen och sig själva.6

 

2.2  Bokens betydelse 

Amborn & Hansson hävdar att den empatiska förmågan utvecklas vid läsning. Det som vi 

människor känner till har vi lättare att ha förståelse för, vilket författarna menar att vi 

åstadkommer genom att läsa böcker. Då vi läser om människor och händelser vi tidigare inte 

känt till något om lär vi oss nya saker. Den nya kunskap vi får insikt om leder oss in i en 

förståelse för det lästa. Läsaren tvingas till att ifrågasätta sina egna värderingar, sitt egna 

 
5 Lars Furuland, Efterord I: Läsebok för folkskolan (Stockholm, Gidlund Förlag, 1979 Faksimileutgåva),  
s. III-VIII. 
6 Amborn & Hansson, s. 11f. 
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sunda förnuft. Läsaren övar också upp sin förmåga att konfrontera och konfronteras av nya 

människotyper.  De människor läsaren möter i vardagen, menar Amborn & Hansson, 

påminner om dem de stöter på i litteraturens värld. På så sätt ser man läsarens behov av 

förkunskaper vad gäller möten med andra människor.7

Enligt Amborn & Hansson gör litteraturen eleverna till bättre tänkare, då den får dem att inse 

hur mångsidigt man kan tolka varje situation. Läsning vidgar sina läsares visioner samtidigt 

som den ger dem en mer dynamisk kunskap om händelser, såsom historia, människor och 

samhället vi lever i och naturvetenskap.8 Barbro Wingård & Bo Wingård tar upp i sin bok 

Lässtimulans i skolans vardag: ”genom att läsa många böcker får man tillfälle att leva sig in i 

olika personligheter.” Wingård & Wingård menar att elever lär sig mycket om andra 

människors levnadsvillkor, dels om hur andra människor känner och hur de tänker. Denna 

insikt om andra människor är viktig att ha med sig i livet för att förstå att vi lever och verkar 

som olika individer. Därmed menar Wingård & Wingård att läsarna lättare kan förstå 

varandra då våra livssituationer ser olika ut.9  

Genom att läsa böcker som knyter an till aktuella händelser inom barngruppen kan det väcka 

elevernas empati, skriver Rigmor Lindö. Om ett problem uppstått i klassen kan en saga eller 

en berättelse läsas där liknande problem skildras. Genom berättandet av händelser i boken får 

eleverna inlevelse och i efterföljande boksamtal kan känslor bearbetas. Därmed får barnen 

mer förståelse för andra människors handlande. Genom att olika händelser bearbetas muntligt 

får eleverna förståelse för bakgrunden till att vi människor är olika personligheter. Om 

händelser inte förklaras och bearbetas muntligt med eleverna, menar Lindö, att felaktiga 

uppfattningar bland eleverna kan bidra till avundsjuka och mobbing elever emellan.10  

Finns barn med annan kulturell bakgrund i klassen kan man med fördel läsa sagosamlingar 

eller andra böcker från deras hemländer, fortsätter Lindö. Då dessa elever får lyssna till sagor 

från hemlandet stärks deras självkänsla. De elever som inte känner till denna kulturs 

 
7 Amborn & Hansson, s. 24. 
8 Amborn & Hansson, s. 25f. 
9 Barbro Wingård & Bo Wingård, Lässtimulans i skolans vardag (Solna, Ekelunds Förlag AB, 1994), s.10. 
10 Rigmor Lindö, Sagoskolan (Malmö, Gleerups Förlag, 1986), s.41. 
8  Lindö 1986, s.41. 
9 Anna-Karin Svensson, Språkglädje (Lund, Studentlitteratur, 1995 Andra upplagan), s. 29f. 
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traditioner och levnadsöden får insikt om det och därmed ökar förståelsen gentemot denna 

kultur.11

Anna-Karin Svensson skriver i sin bok Språkglädje att böcker är det bästa hjälpmedel för att 

ge barnen ett rikt språk. Författare uttrycker sig på olika sätt, vilket hon menar, är nyttigt att 

barn får komma i kontakt med för att upptäcka olika uttryckssätt. De olika språkstilar barnen 

möter genom böckerna, menar hon, på sikt ger dem ett mer självständigt förhållande till 

språket. Hon poängterar också vikten av att barnen får vara med och bestämma vilka böcker 

som ska läsas och därmed uppskattas läsandet i större utsträckning.12 I boken Lässtimulans i 

skolan vardag kan man läsa att elevers språkutveckling får positiva effekter då de läser 

böcker. Elevens ordförråd utökas och känslan för språkets uppbyggnad förstärks. Bokens 

skriftliga symboler påvisar skillnaden mellan talspråk och skriftspråk, vilket annars kan vara 

svår att bemästra för många elever. Författarna fortsätter med att hävda att elever ibland kan 

ha stressande krav på sig att nå höga framgångar i sina studier. I samband med detta påstående 

framhåller författarna att bokläsning har en avkopplande effekt men att inslag av spänning 

också förekommer. Spänningen och den avkopplande effekten frambringar ett tillstånd av 

kravlöshet, vilket författarna menar, gör eleverna mindre stressade och de upplever ett lugn 

inom sig. Genom att eleverna nöter uttryck och ord som återkommer i böcker tränas ordbilder 

och stavningen utvecklas. Läshastigheten ökar allt eftersom eleven läser, vilket är viktigt för 

att läsningen ska kännas positiv och läsupplevelsen bli optimal.13

Serier kan vara positivt utvecklande precis som det kan vara att läsa mer traditionella böcker. 

Den mer lästekniska delen är svår att träna upp med serier, där språket inte har ett pålitligt 

sammanhang. För att få upp läshastigheten och få flyt i läsningen, så ord följer på ord och rad 

följer på rad, är böckerna de bästa hjälpmedlen.14 Läshastigheten är något som kontinuerligt 

måste tränas för att kunna utvecklas. Detta görs genom att ofta läsa i lättlästa böcker som 

stegvis ökar i svårighetsgrad.15

 

 

 
 
 
13 Wingård & Wingård, s. 10. 
14 Wingård & Wingård, s. 43 
15 Wingård & Wingård, s. 46. 
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2.3 Läslust 

Enligt Karin Taube kan böckernas värld vara en okänd värld för vissa barn när de börjar 

skolan. De har ingen tidigare vetskap om att det finns mycket roligt att hämta. Det är 

pedagogens uppgift att leda in eleverna i böckernas värld och att framförallt avsätta tid för 

läsning. Vi måste ofta läsa högt ur böcker och visa entusiasmen och inlevelse. Händelser och 

personer kan levandegöras med hjälp av enkla dramatiseringar, vilket tydligt påvisar för 

eleverna bokens innebörd och budskap.16 Skolan måste på ett lustfyllt sätt visa att läsning 

verkligen har något av värde att ge alla människor. Barn är beroende av yttre stimulans och 

påverkan för att upptäcka språkets fonologiska sida, vilket eleverna omedvetet och 

automatiskt kan ta till sig genom att lyssna till högläsning. För elever som inte kan ta till sig 

detta på ett omedvetet och automatiskt sätt, kan rim, ramsor och lek med språkljud vara ett 

sätt att jobba på för att få en mjukare övergång till det alfabetiska skriftspråket.17

Då eleverna visar intresse för individuell läsning är det viktigt att läraren visar engagemang 

för detta. Genom att sitta ner och prata med den enskilda eleven om boken, växer skolbarnet i 

medvetenhet om sin läsförmåga och hur den har utvecklats. Elever som har svårt att komma 

igång med läsningen kan ges stöd genom att texten finns inspelad på band/cd, vilket har visat 

sig gett goda resultat.18

I Åsa Hammars artikel, ”Begåvat barn behöver stöd”, som publicerades i Skolvärlden nr 13- 

2007, presenterade hon en undersökning som gjorts av Arne Engström som är lektor i 

pedagogik. En studie som genomförts i Schweiz, påvisar att även högt begåvade elever 

behöver stöd och utmaningar på rätt nivå för att klara av den sociala anpassningen. Många 

högt begåvade elever har i 12–13-årsåldern fått problem med kunskapsinhämtning och 

uppfattas ibland som enstöringar eller pajasar. Detta, menar Arne Engström, kan elimineras 

genom att ge dem tidigt stöd och utmaningar som passar dem. Att hitta svårare texter att läsa 

som ändå lämpar sig för elevens ålder och mognad, hävdar Engström, skulle påverka unga 

elever till att ta ett större initiativ och deras motivation till lärande skulle öka.19

 

 
16 Taube, s. 113f. 
17 Taube, s. 129.  
18 Maj Björk & Caroline Liberg, Vägar in i skriftspråket (Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur, 1996), s. 91. 
19 Åsa Hammar, ”Begåvat barn behöver stöd”, Skolvärlden nr 13-2007, s.10. 
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2.4  Sagans värld 

I Gunilla Lindqvist bok Vygotskij och Skolan anses sagan tillhöra barnaåldern framförallt av 

två orsaker. Barnet är inte vuxet att förstå verkligheten och därför behövs sagan som ett 

komplement till världsförklaring. Barnet nöjer sig med sagans tolkning av verkligheten. Den 

andra orsaken till sagans yttring är att de upprepar de viktigaste stadierna som mänskligheten 

genomgått, t.ex. trosuppfattningar, häxor, djävlar, trollkarlar och goda och onda andar. 

Lindqvist skriver att sagan är nödvändig som psykologisk energikraft åt små barn eller som en 

psykolog uttrycker det ”som estetisk napp”. Vidare skriver Lindqvist att det är viktigt att 

sagorna inte grundas på skadligt fantasteri som kan skrämma barnen. Den konstnärliga sagan 

är liksom leken barnets naturliga estetiska uppfostrare.20

Lev Vygotskij är kritisk till vidskepelse och skrämsel som han tycker förekommer i viss 

litteratur. Han anser att det kan ge upphov till oro bland barn. Sagor och berättelser som 

speglar verkligheten tycker han däremot har en social betydelse och spelar en viktig roll för 

barns utveckling och fantasi.21

Sagoläsandet är viktigt för såväl den intellektuella som emotionella utvecklingen hos 

människan, skriver Anna-Karin Svensson i sin bok Barnet, språket och miljön. Den logisk-

rationella utvecklingen får utvecklas på ett fritt sätt genom sagoläsning. Då eleverna får lyssna 

till sagoläsning utvecklas fantasin och kreativiteten, även inlevelseförmågan hos barnet ökar. 

Barnets allsidiga utveckling påverkas positivt genom att barn stimuleras av läsning i tidig 

ålder. De faktorer som sagoläsandet ger ligger till grund för barns fortsatta utveckling och 

handlingsmönster i uppväxten och vuxenlivet. Svensson påpekar vikten av att barn får 

språkstimulans så tidigt som möjligt. Samarbete och information till föräldrar angående 

läsning är viktig, på så vis får barnen mer språklig stimulans. Därmed kan läs- och 

skrivsvårigheter förebyggas, menar Svensson.22  

Det är viktigt att även äldre barn får lyssna till sagor, skriver Lindö. Då de lyssnar till 

inlevelserika och engagerande sagor förs sagotraditionen vidare till nästa generation, vilket 

 
20 Gunilla Lindqvist, Vygotskij och skolan (Lund, Studentlitteratur, 1999), s. 172ff. 
21 Lindqvist, s.180ff. 
22 Anna-Karin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund, Studentlitteratur, 1998), s. 134f. 
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Lindö menar är betydelsefullt. Kommande generationer måste få uppleva de gamla 

sagoberättelserna och kulturarvet bör verkligen leva vidare, fastslår hon.23

 

2.5  Högläsning 

Att få lyssna till högläsning är en nödvändighet för att utvecklas som läsare. Det är inte bara i 

de lägre klasserna som högläsning har stor betydelse. Läsinlärning är en så utsträckt process, 

och den korta process som vi brukar kalla läsinlärningsperioden en så liten del av det hela, att 

högläsningen är nödvändig genom hela skoltiden. Det mest idealiska är att eleverna får lyssna 

till högläsning en liten stund varje dag. De främsta anledningarna till detta, menar Aidan 

Chaimbers, är: 

o Att upptäcka hur en text är uppbyggd. 

o Att upptäcka den skrivna textens dramaturgi. 

o Att någon annan läser det som är svårt för oss att läsa själva och att vi ska få lyssna till 

texter som vi aldrig skulle få tillgång till på annat sätt. 

o Att få känna gemenskap och vara tillsammans. Det fyller en socialt sammansvetsande 

funktion.24 

Även Björk & Liberg tar upp vikten av högläsning. Eleverna får förebilder för hur 

skriftspråket används av professionella ordbrukare. Eleverna får en chans att växa in i 

språket, eftersom det många gånger ligger utanför den språksfär eleverna normalt växer upp i 

och använder sig av.25

Genom att små barn sitter och bläddrar i böcker, tittar på bilder och kommentarer ges av 

någon vuxen, introduceras de in i böckernas värld. När barnen får lyssna till högläsning, lär 

de sig att förstå att det skrivna språket har en betydelse på ett djupare plan. Detta hjälper 

barnet att inse skillnaden mellan talat och skrivet språk. En undersökning som gjorts med 

barn från tvåårsåldern visar att de barn som fått lyssna till upplästa berättelser, har vid 7 års 

 
23 Lindö 1986, s. 57. 
24 Aidan Chambers, Böcker omkring oss – om läsmiljö (Stockholm, Nordstedts Förlag AB, 1995), s. 66ff. 
25 Björk & Liberg, s. 90. 
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ålder bättre talspråk och en bättre läsutveckling, jämfört med de barn som inte regelbundet 

fått lyssna till sagoläsning under uppväxten.26

Genom att låta elever i skolan läsa texter högt tillsammans som de tidigare läst på egen hand 

har en viktig funktion. Detta måste dock vara texter med hög litterär kvalitet som inte tråkar 

ut eleverna. Denna sorts högläsning har betydelse för att elever ska kunna befästa sin 

läsförmåga. Desto mindre utvecklad läsförmåga eleverna har, ju viktigare är det att de får 

höra sin egen röst. Den egna rösten bidrar till att underlätta innehållsuppfattningen då den 

egna rösten hjälper barnet att minnas och förstå vad de har läst. En annan viktig orsak till att 

elever läser högt tillsammans är att stärka sambandet mellan det språk som örat uppfattar och 

språket som ögat uppfattar.27   

I boken Barnet, språket och miljön tar Anna-Karin Svensson upp olika sorters lässtrategier. 

Hon menar att det finns olika sätt att läsa på och att dessa sätt har olika syften med läsning. 

Man kan läsa mycket inlevelsefullt eller berätta en text. Berättarorienterat läsande, dvs. att 

berätta en skriven text och samtidigt ha ögonkontakt med mottagaren, kan ibland hjälpa vissa 

barn att koncentrera sig eftersom det ökar intresset och barnet inspireras till att återberätta.28 

Lindö framställer en fördel med att berätta sagor. Som berättare kan läraren improvisera med 

gester och måla ut texten med egna ord så att skildringar griper tag i elevernas fantasi. Det är 

lättare att fånga uppmärksamheten hos de barn som har jobbigt med att sitta still och lyssna på 

berättelser. Berättarorienterat läsande passar därmed in i den aktuella barngruppen och gör 

det lättare att tillgodose elevernas behov, hävdar Lindö.29  

Genom att ägna sig åt mer renodlad läsning, dvs. läsning av en text utan några diskussioner 

eller ögonkontakt med mottagaren, har också sina kvaliteter, menar Svensson. Eleverna får i 

utbyte erfarenhet av författarens språk och upplevelser av hur denne väljer att språkligt 

presentera en berättelse. Detta sätt att läsa, menar Svensson, kan bli tråkigt att lyssna på för 

vissa elever, men behöver inte vara avskräckande. Genom högläsning lär sig barnet att 

berättelser byggs upp på ett visst sätt. Svensson skriver vidare, det är inte är ”hur mycket man 

 
26 Svensson 1998, s. 137 f. 
27 Björk & Liberg, s. 84 f. 
28 Svensson 1998, s. 141f. 
29 Lindö 1986, s. 41. 
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läser utan det sätt varpå man läser som ger störst effekt. Det avgörande är att läsa med 

intresse, inlevelse samt att tala om textinnehållet med barnet”.30  

 

2.6  Forskningsrapporter om högläsning 

En mängd forskningsrapporter finns som redovisar olika effekter av högläsning. Kerstin 

Dominkovic´ & Yvonne Eriksson & Kerstin Fellenius beskriver några av dessa i sin bok Läsa 

högt för barn. De effekter som tas upp är upplevelser och kunskaper som påverkar barnens 

utveckling och ger dem förutsättningar för att klara sig i ett samhälle där skriftspråket 

dominerar.31

 

2.6.1 Förskoleverksamhet 

Högläsning för barn i förskoleåldern leder till att de börjar uppmärksamma ljuden – fonem – i 

ord, vilket har stor betydelse för att barnen ska lära sig läsa. Det är klarlagt att kunskapen om 

ord stärks vid högläsning. Förmågan att förstå och använda komplexa grammatiska strukturer 

påverkas positivt. Förmågan att förstå språksystem som är utpräglade för skolböcker främjas 

genom samspel kring böcker. Barnens hela språkutveckling gynnas av högläsning. Studier 

visar att barn som fått lyssna till högläsning redan från när de är några år gamla, har bättre 

berättarförmåga och större läs- och skrivintresse vid skolstart. Studien visar följaktligen att 

högläsning för barn i hemmet har betydelse för framtida läsförmåga. Författarna tar även upp 

en studie som Karin Taube genomfört 1993, där hon framlägger bevis för att läsförmågan kan 

relateras till tidigare högläsning hemma. Taube framhåller att den hembakgrund som eleven 

besitter har större betydelse för läsutvecklingen än de insatser lärare och skolan kan ge.32

 

 

 

 
30 Svensson 1998, s. 141f. 
31 Kerstin Dominkovic´& Yvonne Eriksson & Kerstin Fellenius (Lund, Studentlitteratur, 2006), s.13. 
32 Dominkovic´ & Eriksson & Fellenius, s. 14. 
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2.6.2 Skolverksamhet 

Forskningsresultat visar att barn som inte växer upp i en bokmiljö hemma har sämre chanser 

att förstå meningen med det skrivna språket, vilket leder till att de får svårare att lyckas med 

läsinlärning. 

Undersökning har gjorts både före och efter att kontinuerliga högläsningsstunder bedrivits 

under en 3-månadersperid. Det visar att när eleverna innan läsprojektet startat satt och 

låtsasläste33 böcker, använde somliga elever ett allmänt språkbruk vid sin låtsasläsning medan 

andra inte läste alls. När läsprojektet avslutats visade det sig att många av eleverna tagit till 

sig språkgenren som läraren läst för dem. Läsprojektet påvisar således att då barn får lyssna 

till högläsning tar de till sig språkets uppbyggnad och ordförråd.  

En annan undersökning har genomförts där ca 100 barn ingått i en studie. Dessa 100 barn har 

ingått i 3 klasser. En klass har fått lyssnat till högläsning i skolan och de andra två klasserna 

har läst själva på sin fritid. Resultatet visade att högläsning i skolan utvecklade elevernas 

attityder till läsning i positiv riktning och eleverna lånade självmant böcker. Av de grupper 

som läste själva hemma tydde inga resultat på att de blivit mer motiverade till att läsa och låna 

böcker. Således menar författarna att högläsning inte löser alla problem men det kan vara ett 

av de mest betydelsefulla stegen för att skapa motivation och positiv attityd till läsning. 

Dominkovic´ & Eriksson & Fellenius resonerar även kring en studie där förstaklasselever 

varit med i olika läsgrupper med olika upplägg. Läsningen pågick i 6 månader och de läste 20 

minuter 5 dagar i veckan. En grupp lyssnade på berättelser från skolböcker, en annan grupp 

lyssnade till berättelser som var skrivna av en och samma författare och en tredje grupp 

lyssnade till utdrag ur berättelser som var skrivna av en och samma författare. Resultatet 

visade att alla eleverna blev bättre på avläsning och läsförståelse vid egen läsning och 

berättandet utifrån bilder ökade. Det mest slående och positiva resultatet visade sig från den 

grupp som fått lyssna till utdrag ur berättelser skrivna av samma författare. Deminkovic´& 

Eriksson & Fellenius skriver att detta kan tolkas som att exponering för en serie inledande 

berättelser sätter igång processer, vilket stimulerar eleverna till att själva läsa dessa böcker. 

 
33 Eleverna läste genom att gissa vad det stod med hjälp av bilderna som fanns i boken. Utifrån egna erfarenheter 
drog de paralleller till det de upplevde då de bläddrade i boken och sa vad de själva tyckte passade in utan att 
kunna läsa texten. 
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En negativ rapport finns att läsa i Dominkovic´s & Eriksson & Fellenius bok. Forskare varnar 

för att en övertro på högläsning kan utvecklas. Det har gjorts en studie i sambandet mellan 

högläsning i förskolan och läsprestationer i år 6. Resultatet visar att det finns en negativ 

relation mellan mycket högläsning och goda läsprestationer. Forskargruppen försökte hitta 

förklaringar till detta och kom fram till att högläsning hjälper barnen att tillägna sig 

skriftspråket. Däremot blir eleverna inte skickligare läsare av att ha lyssnat mycket på 

högläsning. För att bli skickliga läsare, hävdar forskare, att pedagogen måste ge eleven olika 

verktyg och arbetssätt som ger förutsättningar att lära sig läsa bra.34

 

2.7  Språkstimulerande klassrumsmiljö 

Rigmor Lindö menar att det ska finnas möjlighet att dra sig undan i en avskild vrå för att 

kunna läsa en bok på egen hand. Böcker och språkstimulerande material ska vara placerade i 

barnens ögonhöjd och inbjuda till utforskande. Bokhyllorna ska digna av böcker av alla de 

slag såsom bilderböcker, sagoböcker, faktaböcker för barn, uppslagsverk, poesi och elevers 

egenhändigt tillverkade böcker.35

Genom att skylta med böcker i klassrummet gör man dem synliga. Skyltningar och 

utställningar påverkar oss och skapar intresse. Detta kan vara ett sätt att ge boktips och att nå 

ut till eleverna på ett bredare vis. För att lyckas med en bra skyltning krävs att det finns ett 

genomtänkt urval av böcker. Böckerna bör även arrangeras på ett sådant sätt att de drar till sig 

elevers uppmärksamhet, skriver Aidan Chambers.36

Att ge eleverna avsatt lästid är ett viktigt grundvillkor för en god läsmiljö. Även högläsning 

och ett bra bokbestånd, påpekar Chaimbers, är viktiga inslag för att eleverna ska utvecklas till 

läsare. Olika sorters genrer och svårighetsgrader på böckerna bör finnas tillgängliga för att 

lättare tillgodose alla elevers önskemål.37

 

 

 
34 Dominkovic´ & Eriksson & Fellenius, s. 136ff.  
35 Rigmor Lindö, Det gränslösa språkrummet (Stockholm, Studentlitteratur, 2002), s. 134. 
36 Aidan Chambers, Böcker inom oss – om boksamtal (Stockholm, Nordstedt & Söner, 1993), s. 11,16. 
37 Chaimbers 1995, s. 50. 
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2.8  Didaktik i praktiken 

Lindö har i sin forskning använt sagor vid den grundläggande läs- och skrivundervisningen. 

Hon menar att genom sagolyssnandet övar eleverna upp sin förmåga att återberätta och de lär 

sig strukturen i sagans uppbyggnad. Detta ger eleverna goda förutsättningar för att de senare 

själva kan bygga egna berättelsestrukturer i sin fria skrivning. För att träna upp den 

lingvistiska medvetenheten och för att kunna lära sig läsa måste eleverna få förståelse för och 

tid till reflektion över språkets olika delar, skriver Lindö. Eleverna måste ges tid till att förstå 

bokstävers olika ljud och hur bokstäverna ser ut. Eleverna måste få insikt om vad skriftspråket 

kan användas till. Därför menar Lindö att samspelet vid läsningen mellan den vuxne och 

barnet är oerhört viktigt. Det måste ges utrymme vid läsning så att barn ges chans till att sätta 

sig in i läsandets och skrivandets minsta delar, fonem. Att barnet förstår att språket är 

uppbyggt av små delar och att dessa består av ljud som kan sättas samman till ord, menar 

Lindö, är grunden till läsning. Lindö tar även upp ett litteraturvetenskapligt perspektiv på 

sagoberättande som Cai Svensson presenterat i en artikel 1991. Lindö skriver, att Svensson 

betonar sagolyssnandet som en förutsättning för den senare förmågan att förstå litterära 

symboler. Eleverna får förståelse för vår kulturs vedertagna symboler som t.ex. elden, vattnet, 

existentiella frågor, gott och ont och kärlek och hat. I samspel mellan läraren och eleven, där 

läraren bekräftar och vidareutvecklar texten och dess symboler, utvecklas elevers förståelse 

och de socialiseras in i en kulturell beredskap som de kan tillägna sig senare i livet.38

Chaimbers tar upp i sin bok Böcker inom oss - Om boksamtal vikten av att bearbeta böcker 

muntligt. Samtal om böcker väcker intresset för läsning. Det är viktigt att föra diskussioner i 

positiv anda och att eleverna leds in i en positiv inställning till bokläsning, skriver 

Chambers.39

Genom att läsa böcker kan samverkan mellan klasser genomföras. Lindö beskriver exempel 

då äldre elever läser för yngre elever. Sagoteatrar kan gestaltas klasser emellan. Det går även 

att jobba tematiskt med böcker, skriver Lindö. T.ex. kan slöjd- eller bildämnet stimulera 

eleverna till skapande processer utifrån lästa avsnitt.40

 
38 Lindö 2002, s. 143ff. 
39 Chaimbers 1993, s. 11,16. 
40 Lindö 1986, s. 57. 
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Höien & Lundberg tar upp i sin bok Läsinlärning och lässvårigheter vikten av aktivt samspel 

mellan läsare och lyssnaren. Ett aktivt samspel med eleven stimulerar utvecklingen av språk 

och begrepp mycket mer än enbart högläsning utan samtal. Genom att bearbeta texter aktivt 

tillsammans med elever aktiveras läsinlärningen genom avkodning och förståelse. 

Avkodningsprocessen sker när ordet identifieras och förståelsen bearbetas då vi tolkar och 

diskuterar innehållet i texten. Genom högläsning utökas elevernas ordförråd.41

 

2.9  Lässvaga elever 

Höien & Lundberg tar upp i sin bok Dyslexi, att för elever med dyslexi finns inga 

mirakelkurer för att komma över sina lässvårigheter. Det gäller att jobba långsiktigt och 

tålmodigt med ordavkodningsfunktionen. På så vis kommer eleverna att förstå bokstävernas 

ljud och att dessa kan sättas samman till ord. Detta kan ske på många sätt men det avgörande, 

skriver författarna, är att väcka elevernas läslust. Höien & Lundberg anser att man endast kan 

lära sig läsa genom att läsa texter. För elever med läs- och skrivproblem är det viktigt att de 

får uppleva många och framgångsrika möten med texter, vilket leder till att 

ordavkodningsfunktionen stärks. Det är viktigt att dessa elever får mycket personligt stöd med 

värme, förståelse och uppmuntran när en svag självbild ska byggas upp igen.42 Lindö 

poängterar att lässvaga elever måste få läsa en text många gånger. Genom den upprepade 

läsningen tränas deras läsförmåga upp.43

Författaren och barnbibliotekskonsulent Birgitta Ahlén hävdar att låta barn ”läsa med öronen 

är ett oöverträffat medel till att stimulera barn med läs- och skrivsvårigheter att läsa böcker 

och självklart kunna läsa samma böcker som kompisarna gör”. Alla lässvaga och läströtta 

barn borde få prova att lyssna till talböcker, vilket kan motivera dem till träning och läsning 

av flera böcker.44

Ahlén tar även upp ett läsprojekt i Håbo kommun, 1985-1986, för elever i år 2-4 som kallades 

Håboprojektet 2. Alla elever fick där prata om böcker och bekanta sig med talböcker. 

Läsintresset, läsglädjen och läskunskapen ökade. Förutom dessa resultat visade det sig att 

 
41 Torleiv Höien & Ingvar Lundberg, Läsinlärning och lässvårigheter (Stockholm, Natur och Kultur, 1990),  
s. 19f. 
42 Torleiv Höien & Ingvar Lundberg, Dyslexi (Stockholm, Natur och Kultur, 1992), s. 17ff. 
43 Lindö 1986, s. 60. 
44 Birgitta Ahlén, Hoppa in i böckernas värld! (Lund, Bibliotekstjänst, 1998), s. 43. 
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eleverna tröttnade att lyssna på talböcker därför att det gick för sakta att läsa på detta vis. 

Många elever övergick till traditionella böcker medan de elever som fortfarande kände att de 

behövde stödet kunde få det genom talboken. På så vis avdramatiserades talboken och de 

lässvaga eleverna behövde inte känna sig utpekade då de tränade läsinlärning med hjälp av 

detta hjälpmedel.45

Wingård & Wingård poängterar i sin bok Lässtimulans i skolans vardag att ovana läsare kan 

få inspiration i sitt läsande genom att införa läsprojekt, då böcker läses intensivt under en 

period. Då avsatt lästid finns på schemat vill de prova att läsa en ”riktig bok”, något som kan 

ge eleverna blodad tand för fortsatt läsning.46

 

3. Metod 

 

3.1 Urval 

För att få reda på skönlitteraturens betydelse i skolarbetet har jag läst litteratur kring ämnet. 

Litteraturen har jag sökt via internet, vid biblioteket i min hemkommun och vid Karlstad 

universitet. Senare valde jag ut det som jag ansåg vara mest relevant för att få svar på min 

första frågeställning. För att kunna besvara min andra frågeställning tog jag hjälp av 

enkätundersökningar bland lärare och elever. Enkätundersökningarna genomfördes vid en 

skola i en tätort i Värmland. Eftersom min undersökning bland lärarna inte blev så omfattande 

då endast tre stycken ingick i undersökningen tog jag hjälp av 49 elever i år 3. 

Enkätundersökningen med eleverna valde jag att utföra i år 3 och detta beror på att de flesta 

elever vid den åldern klarar av att läsa frågorna själva. Samtidigt har de minnen kvar från 

tiden före skolstart eftersom någon av frågorna berörde den åldern. Lärarna som besvarade 

mina frågor var klasslärare till de tre treorna och det kändes naturligt att välja dem för att 

kunna jämföra elevers och lärares upplevelser och arbete. 

 
45 Ahlén, s. 41ff. 
46 Wingård & Wingård, s. 65. 
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 Genom att göra en enkätundersökning bland lärarna fick jag information om hur och varför 

de jobbar med skönlitteratur, elevernas enkätundersökning gav svar på läsvanor och intresse 

kring böcker. 

 

3.2  Genomförande 

Jag besökte skolan en vecka innan enkätundersökningen med eleverna skulle genomföras för 

att lämna ett kort brev som skulle skickas hem med dem. Jag ville att föräldrarna skulle få 

information om att undersökningen skulle ske, och de föräldrar som inte accepterade sitt barns 

deltagande fick meddela skolan detta före ett visst datum. Att konstruera frågorna blev nästa 

steg och det tog sin tid. Frågorna försökte jag skriva, så att de inte skulle bli för många och jag 

ville inte heller att frågorna skulle bli för ”tunga” för varken elever eller lärare. Jag ville också 

att enkätfrågorna skulle täcka in mina frågeställningar. Enkätundersökningen genomförde jag 

själv med eleverna vid den tidpunkt som jag tidigare kommit överens med klasslärarna om. 

Tillsammans antog jag och lärarna att eleverna skulle känna sig speciellt utvalda och känna 

mer ansvarstagande om jag genomförde undersökningen, än att lärarna skulle dela ut enkäten. 

Om lärarna skulle ha delat ut enkäten trodde både jag och pedagogerna att det skulle kännas 

som ett vanligt arbetsblad eleverna jobbar med i undervisningen. I anslutning till att enkäten 

genomfördes, gav jag eleverna instruktioner om hur de skulle fylla i enkäten och vad som 

menades med de olika svarsalternativen. Alternativen på elevernas enkät som jag presenterade 

var: Aldrig - händelsen sker ingen gång. Ibland – händelsen sker någon enstaka gång. Ofta – 

händelsen sker flera gånger i veckan. Mycket ofta – händelsen sker varje dag eller nästan 

varje dag. 
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4. Resultat 

I min resultatbeskrivning kommer jag att presentera enkätundersökningarnas resultat. Syftet är 

att presentera ett underlag för den kommande diskussionen. Jag kommer att sammanställa 

svaren jag fått från både elever och lärare. Elevernas enkäter sammanställer jag i diagramform 

med förklarande texter. Alla diagrammen speglar antal elever som svarat på respektive 

svarsalternativ. Lärarnas svar presenteras i löpande text.  

I undersökningen ingår 3 kvinnliga lärare som jobbar med elever i år 3. Dessa 3 pedagoger 

har varit yrkesverksamma lärare mellan 5-10 år. Samtliga tre lärare arbetar i samma arbetslag. 

Eleverna är 49 stycken till antal. Av olika anledningar var inte samtliga 54 elever närvarande, 

jag fick därför ett bortfall på 5 stycken elever. Min bedömning är dock att resultatet blir 

representativt för min undersökta grupp. 

Undersökningen bygger på 9 frågor med eleverna och 10 frågor med lärarna. Elevernas 

enkätformulär var kryssalternativ och i lärarnas frågeformulär gavs svaren fritt formulerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Enkätundersökning med elever 

Kommer du ihåg om dina föräldrar läste sagor för dig när du var liten? 

 

 

Diagram 1: Resultatet i diagrammet visar antal elever som har svarat på respektive 
svarsalternativ om de minns sagoläsning då de var små. 5 elever svarade att de inte kom ihåg 
att föräldrarna läste sagor. 20 elever kom ihåg att de lyssnade till sagor ibland. 9 svarade att de 
ofta fick lyssna till sagor medan 15 elever lyssnade mycket ofta till sagoläsning. 

 

 

 

Besöker du biblioteket på din fritid? 

 

 

Diagram 2: Av diagrammet kan man utläsa att de flesta elever inte besöker biblioteket 
speciellt ofta. 16 elever svarade att de aldrig besöker biblioteket och 31 svarade att de är där 
ibland. Endast 2 elever besöker det ofta medan ingen elev besöker det mycket ofta. 
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Läser mamma eller pappa högt för dig ur böcker nu för tiden? 

 

 

Diagram 3: 28 elever svarade att föräldrarna aldrig läser högt för dem. 17 svarade att 
föräldrarna läser högt för dem ibland. 3 elever får lyssna till högläsning ofta och endast en 
elev lyssnar mycket ofta till högläsning av mamma eller pappa. 

 

 

 

Läser du några böcker själv hemma? 

 

 

Diagram 4: Om eleverna läser hemma svarade de på föjande vis. En elev svarade att den 
aldrig läser några böcker hemma medan 14 elever läser ibland. 7 stycken läser ofta och 27 
stycken elever läser mycket ofta böcker hemma.   
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Läser din lärare högt ur någon bok? 

 

 

Diagram 5: Eleverna upplevde följande angående lärarens högläsning. En elev upplevde att 
läraren aldrig läser ur någon bok, 2 elever upplevde att läraren bedriver högläsning ibland. 7 
elever tyckte att läraren ofta läser högt. 39 elever upplevde att läraren läser högt ur någon bok 
mycket ofta. 

 

 

 

Läser du böcker i skolan? 

 

 

Diagram 6: Alla elever uppgav att de läser böcker i skolan någon gång. 11 läser ibland, 16 
läser ofta och 22 stycken elever läser böcker mycket ofta i skolan. 

 

 

 

20 

 



Upplever du att det är svårt eller jobbigt att läsa böcker själv? 

 

 

Diagram 7: Ovanstående diagram visar elevers upplevelser av sin bokläsning. 30 av eleverna 
upplever att det aldrig är jobbigt att läsa själv. 15 elever tycker att det ibland är jobbigt eller 
svårt att läsa böcker. 3 elever upplever att det ofta är svårt eller jobbigt att läsa böcker. En 
elev upplever mycket ofta att det är svårt eller jobbigt att läsa böcker själv. 

 

 

 

Upplever du att du har blivit bättre på läsning sedan du började 1:an? 

 

 

Diagram 8: På sin läsutveckling svarade eleverna följande. En elev tyckte inte att den blivit 
bättre. 9 elever upplevde att de blivit lite bättre. 15 elever upplevde att de blivit mycket bättre 
medan 24 stycken upplevde att de blivit väldigt mycket bättre på att läsa. 
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Har du någon gång lyssnat på en bok som varit inspelad på cd-skivor eller band i 
skolan? 

 

 

Diagram 9: 26 elever har aldrig lyssnat på cd-skivor eller band. 18 svarade att de ibland har 
lyssnat på cd-skivor eller band och 5 elever lyssnade ofta på inspelade cd-skivor eller band. 
Det var ingen elev som lyssnade mycket ofta på inspelade cd-skivor eller band. 

 

4.2 Undersökning bland lärare 

Alla 3 lärare använder skönlitteratur som högläsning och eleverna har egna bänkböcker. Alla 

tre pedagogerna besöker skolbiblioteket varannan vecka. Där lånar eleverna sina bänkböcker 

och de får även låna böcker att ta med hem för att läsa. Bibliotekarien hjälper eleverna med 

bokval och rekommenderar böcker ibland. Alla tre klasserna samlar lästid både i skolan och 

hemma. De antal minuter eleverna läser redovisas i ett protokoll som sedan sammanställs. 

Då eleverna har läst sina bänkböcker skriver de bokrecensioner. Om eleverna vill, får de 

också skriva recensioner på de böcker som lästs hemma. De ska även muntligt inför klassen 

återberätta vissa av de lästa böckerna. 

På frågan om schemalagd tid finns avsatt för arbete med skönlitteratur, svarade alla tre lärarna 

att det finns avsatt tid till elevers egen läsning. Alla klasserna har avsatt 20 minuter varje dag 

för läsning.  
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Föräldrarna är endast lite involverade i den skönlitterära läsningen eleverna bedriver. En av 

pedagogerna svarade att föräldrarna inte alls är delaktiga i elevernas läsning medan de två 

andra lärarna uppgav att eleven ska läsa upp hela eller en del av sin läxa för någon av 

föräldrarna.  
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En av frågorna jag ställde var hur de skönlitterära böckerna väljs ut vid högläsning respektive 

elevers egen läsning. Arbetslaget för år 3 har tema Astrid Lindgren detta läsår, vilket 

resulterar i att just denna författare prioriteras vid högläsning. Vid högläsning som läraren 

ansvarar för väljs böckerna av läraren och ibland får denne tips av bibliotekarien. Elevernas 

böcker väljs av dem själva, ibland med tips från bibliotekarien. Emellanåt hjälper läraren dem 

med val av bok. Anledningen till att pedagogen rekommenderar böcker till eleven är att hjälpa 

denne att hitta rätt svårighetsgrad. 

För att uppmuntra eleverna till att läsa skönlitteratur samlar samtliga klasser läsminuter. När 

de har kommit upp i 300 timmar beskrev en lärare att de ska göra något kul tillsammans. Det 

roliga de avser att göra ska vara en hemlighet för barnen tills den dagen de uppnått de 300 

timmarna. En av pedagogerna poängterade vikten av att avsätta tid för läsning. Hon tyckte att 

detta var oerhört viktigt för att alla elever ska få chansen till egen läsning, oavsett den 

arbetstakt de har i övriga arbetsövningar. Hon framhävde att läsning annars kanske bara sker 

vid tillfällen då de elever som snabbt blir klara med sina övningar får tid över att läsa. I och 

med att det finns avsatt tid till läsning, menar hon, att alla elever får lika mycket lästid 

oberoende av hur snabbt de jobbar. 

Alla tre lärare har sett framsteg i elevernas läsning. En av pedagogerna har t.o.m. sett stora 

framsteg, som hon uttryckte sig. Allt eftersom elevernas läsutveckling förbättrats kunde de se 

att eleverna ville läsa mer och mer, och att ett behov av att få läsa böcker framstått hos vissa 

elever.  

På frågan om det spelar någon roll vilka sorters böcker elever läser, svarade pedagogerna 

följande: En av pedagogerna svarade att böckerna ska ligga på en lagom svårighetsnivå för att 

ge en läsupplevelse. Svårighetsnivån på böckerna var det mest avgörande valet, ansåg hon. De 

två andra pedagogerna tyckte att det var bra oavsett vilka sorts böcker eleverna läste. 

Huvudsaken var att böckerna främjade läslusten hos eleverna. En av pedagogerna som tyckte 

att alla böcker var bra, svarade att böckerna dock inte får vara för svåra, då kan eleverna tappa 

läslusten. En bred variation på böckerna är dock viktigt, poängterade alla pedagogerna.    
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Sista frågan som pedagogerna skulle besvara var varför elever ska läsa skönlitteratur. Lärarna 

tyckte att det var viktigt att läsa böcker därför att: 

 Eleverna får en upplevelse. 

 Eleverna berikar sin fantasi. 

 De får uppleva en historia. 

 De får lättare att själva kunna skriva och stava. 

 Eleverna tränar upp sin förmåga att kunna ”läsa mellan raderna”. 

 Eleverna får avkoppling genom att läsa. 

 Ordförrådet utökas. 

 

5. Diskussion 

Att skriva om skönlitteraturens betydelse för elever har varit mycket intressant och jag har fått 

tillfälle att fördjupa mig i områden som jag tidigare inte hade kunskap om. Under arbetets 

gång har jag insett att skönlitteratur och läsning inte bara gagnar läs- och skrivutvecklingen. 

Böckerna tar även med eleverna på en social utvecklingsresa. Eleverna får kunskaper om 

kulturella mönster och problemlösningar, empatin utvecklas och självkänslan stärks, vilket 

också Lindö skriver i sin bok Sagoskolan.  

Det finns otroligt mycket litteratur som behandlar mitt ämnesområde. Varje delrubrik jag har i 

mitt arbete skulle kunna vara ett examensarbete i sig, men det kändes viktigt att ta med alla 

områden för att få en överblick över skönlitteraturens betydelse. Efter att ha skrivit detta 

arbete känner jag mig mer motiverad och redo för att gå ut i yrkeslivet och tillämpa arbete 

med skönlitteratur.  

Syftet med mitt arbete var att skaffa mig kunskap om elevers utveckling, språkligt, 

intellektuellt och socialt, i samband med skönlitteratur, för att de ska vara förberedda inför 

vuxenlivet. Detta har jag uppfyllt genom att läsa litteratur och att genomföra undersökningar 

med pedagoger och elever. Då mina två undersökta grupper var relativt små kan man inte dra 
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för stora slutsatser av enkäterna. Undersökningen ger en fingervisning om hur undervisning 

och upplevelser av skönlitterärt arbete sker vid en viss skola.  

Tidigare har jag inte tänkt på att skönlitteraturen egentligen speglar vårt livsmönster så 

mycket som den gör, och inte heller att den kan forma våra liv och värderingar så mycket som 

det beskrivs i den forskning jag tagit del av. Naturligtvis tror jag att det är mycket individuellt 

och väldigt olika klasser emellan hur resultatet av det skönlitterära arbetet artar sig. Fördelen 

med att arbeta med skönlitteratur är dock att det kan utformas utifrån elevsammansättningen 

och väljas så att eleverna kan identifiera sig själva i, hitta likheter med eller få ökande 

kunskaper om olika kulturer och om världen i stort. Således anser jag att man kan tillämpa 

läsning i olika syften. Med hjälp av läsning kan eller vågar eleverna komma till läraren och 

berätta svårigheter och på den vägen få hjälp att hantera sina problem och funderingar, anser 

jag. 

På den skola där jag gjort min undersökning, underströk lärarna att eleverna får avkoppling 

genom att läsa böcker. Wingård & Wingård poängterar även de att vissa elever i dagens skola 

har höga prestationskrav på sig vad gäller studier. Wingård & Wingård menar, liksom 

pedagogerna som ingår i min undersökning, att den avkopplande effekten som läsning ger är 

mycket viktig att barnen får uppleva. Jag menar att eleverna varken kan eller behöver jämföra 

sig med varandra då de läser böcker. Jämförelser som elever gör sinsemellan har jag upplevt 

då jag vikarierat och gjort min vfu. Denna jämförelse sker framförallt då eleverna jobbar i 

likadana böcker. Genom att eleverna läser i olika böcker elimineras detta stressande moment i 

elevernas skoldag. Lugnet och kravlösheten som läsning erbjuder, tror jag personligen, gör 

eleverna mer harmoniska. I och med att eleverna blir mer harmoniska och hittar sig själva, vill 

jag påstå, att de blir mer ödmjuka mot andra människor. Således är detta viktigt att träna på 

inför vuxenlivet då vi möter olika individer och står inför olika val, menar jag.   

Som jag tidigare berört i mitt arbete utvecklar läsningen många områden hos oss människor. 

Genom läsning tränas ordförrådet upp, vilket pedagogerna i min undersökta grupp fastslog. 

Wingård & Wingård menar också att ordförrådet ökar men att även stavningen och känslan 

för språkets uppbyggnad utvecklas. Enligt min bedömning är detta viktiga delar som eleverna 

bör få utveckla och träna på. De får därmed lättare att kommunicera med andra människor och 

även att förmedla sig skriftligt i det språkrika och mångkulturella samhälle vi lever i. 
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Att skapa läslust hos eleverna verkar vara ett angeläget intresse hos pedagoger, forskare och 

hos mig själv. Personligen hävdar jag att det är oerhört viktigt att försöka uppnå detta hos 

elever redan i unga år. Får barn uppleva läsning och att läslust frambringas i den tidiga 

barndomen finns det stora utsikter till att de kommer att tycka om att läsa böcker i framtiden. 

Således kommer läsintresset, i de flesta fall, att bli bestående hos individerna, anser jag. Det är 

långt ifrån alla elever, enligt min enkätundersökning, som får lyssna till högläsning när de är 

små. Ett mycket alarmerande resultat påvisar detta i diagram 3 i resultatdelen. I min 

undersökta elevgrupp visar det sig att 28 av 49 elever, dvs. 57 % av eleverna, aldrig får lyssna 

till högläsning i sitt hem. Personligen tycker jag att detta är ett illavarslande resultat som 

kommit fram i min undersökning. Jag ställer mig frågan, varför läser inte föräldrarna för sina 

barn? De är enligt min mening inte så stora när de är 9-10 år utan behöver få uppleva de 

känslor och den avkoppling som högläsning erbjuder. Jag hävdar att den avkoppling och 

underhållning barn upplever i och med högläsning är ovärderlig för dem. Kan det vara det 

stressade samhälle som både barn och föräldrar lever i som bidrar till att föräldrar tycker att 

de inte hinner med att läsa för sina barn? Jag tror dock att det är en prioriteringsfråga vad man 

som förälder hinner med och inte hinner med. 

Taube skriver att det inte alls är säkert att elever kommit i kontakt med böcker före skolstart. 

Därför menar hon att det är viktigt att skolan och dess personal leder in eleverna i denna 

okända värld. Enligt min enkätundersökning, visar det sig att 1/3 av eleverna aldrig besöker 

biblioteket på sin fritid. Det är för mig mycket anmärkningsvärt att så många elever inte 

besöker biblioteket på fritiden. Jag ställer mig frågande kring barnens tillgång till böcker i 

hemmet då de aldrig besöker biblioteket. Som blivande pedagog kan jag känna att det ligger 

ett tungt ansvar hos lärarna att leda barnen in och visa dem på bibliotekets möjligheter. 

Lärarna i min undersökta grupp besöker skolbiblioteket varannan vecka. Att lärarna bestämt 

att göra det känns för mig enormt betydelsefullt. Alla elever får därmed uppleva och chans att 

upptäcka de dignande bokhyllorna som förhoppningsvis skapar nyfikenhet hos barnen. 

Genom att besöka biblioteket som har en uppsjö av böcker att välja bland, tror jag, att det går 

att hitta böcker som passar alla, oberoende läsutveckling och intresseområde. Liksom tidigare 

forskning påvisar, instämmer jag, att elevers läsintresse stärks då de själva får välja böcker 

som ska läsas. Jag hävdar att då eleven känner sig delaktig i val av böcker och 

undervisningsmaterial, blir de mer motiverade till ett aktivt lärande. Böcker som elever själva 



27 

 

väljer handlar oftast om händelser och områden som intresserar dem, vilket leder till att 

barnen lättare kan ta till sig innehållet, anser jag. 

För att elever ska få läslust krävs att det finns avsatt tid till att utforska böcker, har jag förstått 

utifrån forskning. Skolan måste ge eleverna tid till reflektion och förståelse för språkets 

betydelsebärande funktioner, tar Lindö upp i sin bok Det gränslösa språkrummet. Jag tycker 

naturligtvis att det är viktigt att avsätta tid till läsning under hela skoltiden, men framför allt 

tycker jag att det är extra värdefullt då eleverna i de tidiga skolåren ska befästa sin 

läskunnighet och skapa läsintresse. Får de extra mycket tid avsatt till det de första åren i 

skolan, anser jag, att de på ett mer medvetet sätt kan reflektera över sin lingvistiska utveckling 

och även utveckla denna. Enligt min undersökning bland pedagoger, anser de också, att avsatt 

tid för läsning är betydelsefullt då de avsatt tid varje dag till läsning. Ett mycket 

anmärkningsvärt och märkligt resultat framkom i diagram 5 i min resultatdel. Trots att 

eleverna dagligen lyssnar till högläsning, svarade en elev, att läraren aldrig läser ur någon 

bok. 2 elever upplevde att läraren endast bedriver högläsning ibland medan 7 elever svarade 

att högläsning skedde ofta men inte varje dag. Dessa subjektiva svar kan ha många olika 

bakomliggande grunder, vilka vi inte kan ta del av i denna undersökning. En tanke som slog 

mig kan vara att eleverna eftersöker mer högläsning och därmed upplever de att det läses för 

lite. Det kanske finns ett större behov av att lyssna till högläsning än vad lärarna i de 

undersökta klasserna bedömer. En orsak till det ökade behovet av högläsning, tror jag kan 

vara, att eleverna upptäckt den avkoppling och de spänningsmoment som högläsning erbjuder. 

Brist på böcker och för liten språkstimulans i hemmet kan vara bidragande orsaker till starkt 

behov av att få lyssna till högläsning i skolan, bedömer jag.   

Wingård & Wingård skriver att de lässvaga behöver få mycket tid på sig för sin läsning. 

Studier som ovan nämnda författare redogör för visar att de lässvaga eleverna väljer böcker 

med mer text i då de vet att avsatt tid finns för läsning. Jag kan tänka mig att de lässvaga 

elevernas självförtroende för bokläsning blivit sargat om de tidigare blivit avbrutna då de inte 

hunnit läsa klart sin bok. Hur skapas läslust hos de lässvaga eleverna om de ständigt blir 

avbrutna eller störda i sin läsning? För en lyckad läsinlärning och för att läslusten ska infinna 

sig tar Höien & Lundberg upp följande förutsättningar: Atmosfären för eleverna måste vara 

varm och förstående, accepterande och stödjande. Får eleverna uppleva dessa villkor som 

Höien & Lundberg tar upp, anser jag också, att förutsättningar för lyckad läsinlärning ökar. 
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Böcker och fantasi är något som ofta hänger samman på ett eller annat vis. Pedagogerna 

framhäver att elevernas fantasi berikas vid läsning. Självfallet instämmer jag med dem i detta 

avseende. Jag skulle speciellt framhålla fantasins utveckling då eleverna får lyssna till 

högläsning utan att se bilder till texter de får lyssna till. På så vis tvingas eleverna till att 

framkalla egna inre bilder för att skapa förståelse och upplevelser utifrån berättelsen, menar 

jag. Precis som Lindqvist skriver i sin bok Vygotskij och Skolan, är det viktigt att berättelserna 

inte har skrämmande fantasteri så att barnen blir rädda av att lyssna. Sagors och berättelsers 

onaturliga och övermänskliga handlingsmönster kan leda till att barnen blir avskräckta för 

läsning i stället för att uppmuntras om det inte grundar sig i deras verklighet, skriver hon. 

Självklart tycker jag att man som pedagog måste vara väl förtrogen med den litteratur som 

läses så att inga missförstånd kan uppstå.  

För att skapa läslust är det viktigt att eleverna har rätt svårighetsgrad på böckerna, har jag 

insett, utifrån den forskning jag studerat, vilket även pedagogerna i min undersökta grupp 

framhöll. Av mitt undersökningsmaterial bland eleverna framkom att mer än 60 % av 

eleverna inte tyckte att det var svårt eller jobbigt att läsa böcker själva. I och med detta 

resultat kan jag dra slutsatser som att eleverna har lagom svårighetsgrad på sina valda böcker. 

Det kan naturligtvis vara så att deras läsutveckling gått starkt framåt i positiv bemärkelse, 

vilket har lett till att böckerna blivit allt för lättlästa och därmed upplevs läsningen som enkel 

och lätt.  Skulle min senare hypotes vara den mest rätta kan man fråga sig om eleverna läser 

för lättlästa böcker för den nivå de befinner sig på för tillfället. Naturligtvis får vi inget svar 

på den frågan i detta arbete men det är av stor vikt att läraren är uppmärksam i detta avseende, 

anser jag. Böcker ska vara lagom svåra, varken för lätta eller för svåra för att eleverna ska 

känna sig sporrade till fortsatt läsning, har jag uppfattat. 

Elever måste få stimulans och uppmuntran i sin läsning, har jag insett, då jag läst min valda 

litteratur. Speciellt viktigt är detta i de tidiga skolåren, menar Björk & Liberg. Då eleven får 

känna att denne lyckas och gjort framsteg i sin läsförmåga växer stoltheten hos dem. För de 

lässvaga eleverna är uppmuntran och simulans oerhört betydelsefullt för att de ska bygga upp 

sitt sargade självförtroende, hävdar Höien & Lundberg i sin bok Dyslexi. Jag har själv upplevt 

under olika vfu-perioder den glädje som uppstått hos de enskilda barnen och sett glimten av 

lycka i deras ögon då de har knäckt läskoden. Läraren måste berömma den eleven med positiv 

respons och på så sätt simulera till fortsatt lästräning, hävdar jag. Genom att ge eleverna 

beröm och uppmuntran, menar jag, att självförtroendet och självkänslan stärks hos dem och 
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de vågar ge sig i kast med svårare texter. I och med att eleven läser mer ökar läshastigheten 

och läslusten infinner sig, vill jag påstå. Pedagogerna i min undersökta grupp samlar 

läsminuter tillsammans med eleverna för att stimulera till läsning. Detta görs av hela gruppen 

vilket också stärker gruppkänslan, förmodar jag. Att samla läsminuter, tror jag, kan sporra 

eleverna till läsning vilket också tydliggör för eleverna den lästa tiden de har uppnått.  

Lärarna vid min undersökta skola arbetade ganska traditionellt med skönlitteratur, tycker jag. 

Jag har under min tid på lärarutbildningen läst och praktiserat en del kring estetiskt och 

tematiskt arbete. Personligen tycker jag därför att det borde ingå mer av det i undervisningen. 

Som jag hört när jag pratar med pedagoger skyller de ofta på att tiden inte räcker till och jag 

kan i så fall förstå att detta känns problematiskt för dem. Jag skulle ändå vilja påstå att det 

hela handlar om hur tiden prioriteras och förståelsen och medvetenheten för vad man får ut av 

estetiskt och tematiskt arbete. Att jobba estetiskt utifrån skönlitteratur innebär för mig inte 

bara läs- och skrivinlärning, utan hela den sociala utvecklingsbiten eleverna får med sig är 

ovärderlig inför framtiden. Att jobba tematiskt innefattar för mig alla skolans ämnen. Att utgå 

från någon eller några enstaka böcker och därmed kunna täcka in flera ämnen kan jag se som 

en tidsbesparing. För att inse detta måste man dock komma till insikt om hur man gör ett 

upplägg för den sortens undervisning.  
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5.1 Slutsats 

Genom att bearbeta den forskning jag valt att studera och med hjälp av 

enkätundersökningarna, tycker jag, att mitt syfte har blivit uppfyllt och mina 

frågeställningar har blivit besvarade. Jag har genom mitt examensarbete fått nya idéer och 

uppslag till hur man kan arbeta med skönlitteratur och framförallt förstått vidden av dess 

betydelse. Utifrån enkätundersökningen jag genomförde med eleverna har jag också blivit 

varse att det finns ett behov av att läsa för eleverna. Eleverna måste också få läsa själva då 

min undersökning tyder på brister i möten med böcker och läsning på deras fritid.  

  

Följande slutsatser kan jag dra av mitt examensarbete: 

 Schemalagt tid till läsning ger alla elever lika möjligheter till att stimulera sin 

läsutveckling och sitt läsintresse. 

 Genom att läsa skönlitteratur utvecklas elevernas sociala förmåga, empati och 

förståelse för andra kulturer och människor. 

 Avkoppling genom skönlitteraturen är ovärderlig för eleverna. 

 För att lässvaga elever ska kunna träna upp läshastighet och att läslusten ska kunna 

utvecklas är det oskattbart att ha rikligt med böcker att välja på.  

 Oerhört viktigt är att skolans pedagoger erbjuder biblioteksbesök till alla elever. 

Alla barn har rätt till att få utforska och uppleva bibliotekets miljö och möjligheter, 

vilket framkom i undersökningen att inte alla elever har möjlighet till på sin fritid. 

 Det är enormt viktigt att eleven får känna stimulans och uppmuntran vilket leder 

till att läslusten främjas.  

 Högläsning är en nödvändighet för att utvecklas som läsare. Lyssnaren upptäcker 

hur en text är uppbyggd av professionella ordbrukare, vilket ger eleverna en chans 

till att växa in i språkets användningsområden. 
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      Bilaga 1 

Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej! 

Jag heter Marita Persson och går sista terminen på lärarutbildningen i Karlstad. För tillfället 
skriver jag mitt examensarbete som handlar om skönlitteratur och läsning. Jag behöver göra 
en enkätundersökning bland elever och skulle vilja utföra den i år 3. Frågorna ska besvaras 
anonymt och de är heller inte utformade så att barnen blir utpekade, utan de är av mer allmän 
karaktär.  

Jag hoppas att ni inte har något emot att era barn är med i undersökningen för det skulle vara 
till stor hjälp för mig att veta vad eleverna tycker om läsning i skolan. Om ni inte vill att ert 
barn ska vara med i min undersökning, ring klassläraren måndag 17/9. Undersökningen 
kommer att göras under v. 38. 

 

Hälsningar 

Marita Persson, lärarstuderande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Bilaga 2 

Enkätundersökning med elever 

 

1. Kommer du ihåg om dina föräldrar läste sagor för dig när du var liten? 

 

Aldrig                  Ibland                  Ofta                  Mycket ofta 
  

 

 

2. Besöker du biblioteket på din fritid? 

 

Aldrig                  Ibland                  Ofta                  Mycket ofta       

 

 

3. Läser mamma eller pappa högt för dig ur böcker nu för tiden? 

  

Aldrig                  Ibland                  Ofta                  Mycket ofta 

 

 

4. Läser du några böcker själv hemma? 

 

Aldrig                  Ibland                  Ofta                  Mycket ofta 

 

 

5. Läser din lärare högt ur någon bok? 

 

Aldrig                  Ibland                  Ofta                  Mycket ofta    
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6. Läser du böcker i skolan? 

 

Aldrig                  Ibland                  Ofta                   Mycket ofta    

 

 

7. Upplever du att det är svårt eller jobbigt att läsa böcker själv? 

 

Aldrig                  Ibland                  Ofta                  Mycket ofta       

 

 

8. Upplever du att du har blivit bättre på läsnig sedan du började 1.an? 

 

Ingenting                Lite                 Mycket               Väldigt mycket     

 

 

9. Har du någon gång lyssnat på en bok som varit inspelad på cd-skivor eller band i 
skolan? 

 

Aldrig                     Ibland                Ofta                   Mycket ofta        

 

Tack för att du svarade på frågorna!   

            Marita Persson 

 

 

 

 



Bilaga 3 

Enkätfrågor - Lärare 

 

1) Hur många år har du arbetat som lärare? 

………………………………………………………………………………………………… 

2) I vilken klass går eleverna i som du undervisar? 

………………………………………………………………………………………………… 

3) Används skönlitteratur i din undervisning?  

Om ja, på vilket sätt? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Om nej, gå till fråga 11. 

4) Finns schemalagt tid avsatt för arbete med skönlitteratur? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5) Är föräldrarna involverade/delaktiga i den skönlitterära läsningen som eleverna gör? 

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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6) Hur väljs de skönlitterära böckerna ut vid högläsning resp. elevers egen läsning? 

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

7) På vilket sätt uppmuntras eleverna till att läsa skönlitteratur? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8) Märker ni några framsteg i barnens läsutveckling vid skönlitterär läsning? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9) Anser du att det spelar någon roll vilka sorters böcker elever läser? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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10) Varför ska elever läsa skönlitteratur? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11) För dig som svarat nej på fråga 3. 

Om ni inte arbetar med skönlitteratur i skolan, vad beror det på? 

Att det är för jobbigt       

Har inte tid 

Vet inte 

Annan orsak, ange kort: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Egen kommentar: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan och att du tog dig tid att besvara dessa frågor! 

Marita Persson 
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