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Modul: Läsa och skriva i alla ämnen  
Del 4: Berättande texter – läsa, skriva och förstå  

Berättande texter  
Catarina Schmidt och Veronica Grönte, Högskolan i Jönköping 

 

Fokus i denna artikel är den dramaturgi som behöver finnas i alla berättelser; en början, ett 
händelseförlopp och ett slut. Att utgå från och använda berättande texter i undervisningen 
ger stora möjligheter att skapa mening och sammanhang och det betyder också mycket för 
språkutveckling och motivation. Med hjälp av dramaturgin, berättelsens grammatik, kan 
elever få stöd och möjlighet att skapa egna berättelser som har en kronologi och som de blir 
nöjda med. Att berätta, och på så sätt gestalta eller förklara något, är ett ovärderligt sätt att 
skapa förståelse och kunskap om exempelvis historiska och naturvetenskapliga samman-
hang. De som lyssnar kan förflyttas till en luftballong på väg mot Nordpolen eller till ett 
björnide där en björnmamma sover med sina ungar. Eleverna kan få känna igen sig i en 
annan människas livsvillkor eller upplevelser. Genom berättande skapas emotionell kontakt, 
språket används, orden upprepas och dramaturgin kring en början, ett händelseförlopp och 
ett slut befästs. I undervisningen kan en gemensam praktik skapas som stödjer språkut-
veckling, lärande kring olika ämnesområden samt läsande och skrivande.  

Berättelsen – en gemensam utgångspunkt  
Barn har olika erfarenheter, behärskar språk olika bra och läser och skriver på olika nivåer. 
Genom de berättelser som används i undervisningen kan hela elevgruppen få ingå i ett ge-
mensamt sammanhang. Situationer med gemensam uppmärksamhet har stor betydelse för 
att barn ska lära sig ord och begrepp (Thomsen, 2013). Den dialogiska högläsningen, där en 
bok läses högt, delas och bearbetas, är också ett sätt att åstadkomma detta sammanhang (se 
Jönsson, 2007, s. 50-55). Samma sak gäller för det muntliga berättandet. Med berättelsen 
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som en gemensam utgångpunkt uppstår möjligheten att fokusera på innehåll, språk och 
språkanvändande i sammanhang som präglas av dialog och samspel (Cummins, 2000).  

När elever lyssnar till högläsning och erbjuds att samtala, tänka och bearbeta innehållet på 
olika sätt kan man säga att ett socialt rum1 skapas. Detta är viktigt för alla barn och helt 
avgörande för dem som inte har erfarenhet av detta sedan tidigare. Genom lärares högläs-
ning öppnas också möjligheter för att dela tolkningar och lyssna till andras uppfattningar 
om berättelsens innehåll. Högläsningsstunden kan innebära tillfällen då lärare och elever 
upptäcker berättelsen tillsammans, får syn på ords betydelse eller fördjupar sig i de karaktä-
rer som ingår i en viss berättelse. Att tillsammans ”röra” sig genom en berättelse och före-
ställa sig handlingen framåt är avgörande för att nå förståelse för det lästa.  

På klassrummets vägg eller den interaktiva tavlan kan en ordbank eller tankekarta skapas 
med aktuella ord och begrepp från berättelsen. Vidare kanske händelseförloppet dramatise-
ras eller gestaltas genom någon estetisk uttrycksform. Kanske formuleras nya slut och fort-
sättningar, gemensamt, i par eller på egen hand. Undervisningen behöver ge utrymme för 
eleverna att återberätta innehållet muntligt, via bilder eller i skrift. Att se på läsande och 
skrivande på detta sätt är liktydigt med att delta i en social praktik där användande och in-
teraktion kring texter är i fokus. Det är detta som begreppet literacy står för: sociala aktivite-
ter kring texter som svarar mot ett visst behov eller syfte (Barton, 2007).  

I bilderboken Kwela Jamela Afrikas drottning (Daly, 1999) möter vi en flicka vid namn Jamela. 
Hon ska vakta sin mammas nytvättade tyg som hänger på tork i solen. Jamela sveper in sig i 
det vackert mönstrade tyget, drömmer sig bort, fantiserar, och kliver i sin mammas hög-
klackade skor. När mamma efter ett tag ropar ”Du passar väl mitt nya tyg, Jamela?” är det 
ingen som svarar. Här kan lärare och elever samtala om vad de tror händer och kanske 
börja med att blunda en stund för att tänka efter. Ett sätt att låta värdegrunden genomsyra 
undervisningen är, som nämndes i den första artikeln, att samtala om texter. Jamela glöm-
mer bort tid och rum, sveper in sig i tyget och springer iväg på den dammiga bygatan. Vi 
kan, när vi kommer längre in i berättelsen, känna igen oss i Jamela som gör sin mamma 
besviken och som blir besviken på sig själv. Genom samtal om olika människors livsvillkor 
och levnadsöden kan förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse främjas (se 
Skolverket, 2011a, del 1). Vidare kan resonemang om språket föras som exempelvis varför 
författaren skriver ”stolt som en påfågel”. 

                                                      

 

 

 

1 Med socialt rum avses en social gemenskap där texter används på olika sätt. I ett sådant socialt rum upptäcker och erfar elever vad det är att läsa och vad som är möjligt att göra med texter.  
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Utmaningen i den dialogiska högläsningen ligger till stor del i att hålla ett tempo och en 
progression på ett sätt som utmanar eleverna och vidmakthåller deras intresse. Strategier 
som att ”blunda och tänk själv” för att sedan ”prata med din kompis” och slutligen låta 
några av barnen dela sina tankar i hela gruppen kan vara ett sätt att göra eleverna delaktiga. 
Karin Jönsson (2007, s. 64 och framåt) beskriver exempelvis hur gemensam högläsning från 
Moa och Pelle – en kärlekshistoria (Johansson i Backe) genererar elevaktivitet i form av gemen-
samma texter, bildskapande, samtal, dramatiseringar, eget textskapande, uppläsning av tex-
terna och diskussion.  

Berättelsens mångfald och möjligheter  
Berättande texter kan vara lyrik, dramatik, sagor och myter. Det är i dessa berättande texter 
som olika mänskliga upplevelser och erfarenheter kan tolkas och där läsande och skrivande 
kan ske. Barn dras mot olika slags böcker. Elevernas spontana intresse för vissa berättelser 
är naturligtvis viktigt att ta fasta på och dra nytta av i undervisningen. Ett sätt kan vara att 
låna en litterär karaktär från en barn- eller bilderbok och låta den bli huvudperson i de nya 
berättelser som skrivs gemensamt eller på egen hand av eleverna.  

I filmen som hör till denna del används karaktären Strumpmannen (Höijer)för att skapa en 
berättande text och genom att också använda benämningen Strumptjejen vidgas möjligheter-
na till igenkänning för eleverna. Eleverna övar gemensamt på berättelsens röda tråd genom 
att dramatisera huvudpersonens väg mot målet. Efter detta får varje elev på egen hand pla-
nera en berättelse om sin karaktär med hjälp av följande stödstruktur: 

 

Figur 1: Hinderschema (Grönte, 2002)  

I filmen visas därefter hur eleverna skriver egna texter om sin karaktär som sedan läses upp. 
Här ges eleverna också möjlighet att ge respons och få feedback på berättelsen. I denna del 
ska du och dina kollegor få pröva att använda hinderschemat ovan som stödstruktur för 
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elevernas skrivande. Ni kan då välja att utgå från någon litterär karaktär, vilket exemplifieras 
i filmen. Ett annat alternativ kan vara att utgå från stoff som relaterar till fakta inom exem-
pelvis ämnet biologi, där en karaktär då skulle kunna vara ett däggdjur som älgen eller en 
insekt som myran, något som exemplifieras i det följande.  

Berättelse om en myra  
Berättelsebygget skulle i detta fall kunna börja med att alla fakta antecknas i det anpassade 
karaktärsschemat nedan (Grönte, 2002).  

 

Figur 2: Karaktärsschema (Grönte, 2002)  

Hur ser djuret ut? Hur rör sig djuret? Vad äter det och var bor det? Att utgå från karaktären 
i stället för handlingen kan göra det enklare att komma igång. Detta då insamlandet av fakta 
enbart om en huvudkaraktär är en konkret och avgränsad uppgift, något som kan göras 
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gemensamt och i par. För att få fram fakta om, exempelvis en myra, kan lärare och elever 
besöka en myrstack i skogen, se en film2 och/eller läsa en faktatext.  

Nästa steg kan innebära att berättelsen planeras med hjälp av hinderschemat ovan som visar 
början, händelseförlopp och slut (se figur 1). Fakta inom det aktuella ämnesområdet i kom-
bination med berättelsens struktur utgör grunden i detta arbete. I detta skede kan iakttagel-
ser från skogen, faktatexter eller filmer utgöra utgångspunkter när eleverna tar reda på vilket 
mål huvudkaraktären har i sin hinderbana. Innan eleverna börjar skriva sin berättelse är det 
av betydelse att de först lär känna sin huvudkaraktär och miljön där den befinner sig. Då 
kan berättelsen bli trovärdig.  

Arbetet med berättelsen utifrån hinderschemat kan göras tillsammans, i par eller individu-
ellt. Inledningsvis kan det räcka med att använda endast ett hinder där huvudkaraktären 
drabbas av ett problem på sin väg mot målet. Det är när huvudkaraktären försöker lösa ett 
hinder som spänning uppstår. För att finna ett trovärdigt hinder kan det ifyllda karaktärs-
schemat utgöra en stödstruktur för eleverna eftersom det presenterar fakta som kan om-
vandlas till hinder/problem. Andra möjliga stödstrukturer är att dramatisera förloppet för 
att göra händelseförloppet levande och för att förbereda eleverna inför sitt eget skrivande.  

I den första rutan skriver eleven, eller kanske klassen tillsammans, en mening om huvudka-
raktärens mål/behov (se figur 1). Myran vill kanske hämta ett barr och lägga det på rätt 
plats i stacken. I den andra rutan presenteras hindret/problemet. Vad kan bli ett hinder på 
vägen mot målet, vad är det karaktären undviker eller är rädd för eller vad är det värsta som 
kan hända karaktären? I den tredje rutan berättas om lösningen på hindret. Hela tiden häm-
tas uppgifter från karaktärsschemat. När eleverna inleder med att bestämma huvudkaraktä-
rens mål och placerar hinder och lösningar på vägen mot målet, skapas en berättelse som 
blir intressant att lyssna till (Grönte, 2002). Givetvis kan detta hinderschema utvecklas och 
ha fler rutor med hinder och lösningar.   

Genom att arbeta med berättelsebygget steg för steg och genom att samtala om berättelsens 
början och slut utifrån huvudkaraktärens längtan och behov, kommer eleverna så små-
ningom bli medvetna om och kunna sätta ord på den kunskap om berättelsens struktur som 
de redan har inom sig. Medan läraren och eleverna samtalar om och bekräftar strukturen - 
början, händelseförloppet och slut - kan samtidigt specifika fakta och begrepp som tillhör 
ämnesområdet hjälpa eleverna att se och förstå samband (Grönte, 2002).  

                                                      

 

 

 

2 UR har en serie med namnet Djurkoll som innehåller filmer där nordiska djur presenteras (UR, 2015).  



  

 
 
 

 

 
Grundskola   

 

 

Berättande texter  Mars 2015 
http://lasochskrivportalen.skolverket.se 6 (12)  

 
 

För att hjälpa eleverna att se de dramaturgiska sambanden kan lärare och elever gemensamt 
samtala om berättelsen olika delar och undersöka om den känns trovärdig och fängslande. 
Ibland kan man i en längre berättelse upptäcka att det hinder som placerades först är så 
komplext att det skulle behöva flyttas och placeras sist för att öka dramatiken (Grönte, 
2002). Anja Thorsten (2014) visar i en studie att elever behöver få hjälp just med att urskilja 
att ett huvudproblem kan bestå av flera delproblem och att händelserna mellan huvudpro-
blemet och huvudlösningen kan variera. Eleverna behöver, enligt henne, få hjälp med att 
väva samman berättelsen till en trovärdig helhet. Här kan dramatiseringar, visualiseringar 
och gemensamma samtal, där olika problem i en berättelse kontrasteras mot varandra och 
länkas samman, vara sätt som stödjer eleverna (Thorstén, 2014).  

Lärande berättelser  
Berättelsens mångfald och möjligheter ligger bland annat i att de ofta tangerar flera ämnens 
innehåll. Peter Gärdenfors (2010), framhåller att ”människans minne är gjort för att komma 
ihåg berättelser” (s. 204). Han menar att berättelser kan bidra till att orsakssammanhang blir 
tydliga så att eleverna börjar upptäcka mönster och förstår. Genom att lärare gör den dra-
maturgiska strukturen till sin egen, när de ger instruktioner eller kanske förklarar historiska 
sammanhang, kan det ge eleverna stöd i att organisera sin kunskap och skapa sammanhang. 
Om vi skulle lära oss om rymden och om den galax som vår planet tillhör kan ett sätt vara 
att läsa Christer Fuglesangs (2010)  berättelse om de två barnen, Markus och Mariana, även-
tyr med sin farbror Albert: 

Månlisa susar fram genom Vintergatan. De styr mot galaxens mitt där det stora svarta 
hålet finns. Snart far raketen igenom en av Vintergatans spiralarmar och de passerar ge-
nom den ena stjärnan efter den andra på mycket kort tid. Farbror Albert får manövrera 
raketen flitigt för att de inte ska komma för nära någon av dem. (s. 52) 

Gärdenfors konstaterar att skickliga lärare ofta är goda berättare som, liksom i citatet ovan, 
sätter in kunskap i sammanhang, gör liknelser och exemplifierar. Han efterlyser därför även 
fler narrativa läroböcker. Även Monica Reichenberg (2014) framhåller vikten av en berättar-
röst i läromedelstexter samt det hon benämner murbruk. Det senare är ett uttryck för alla de 
ord som binder samman meningar och som bidrar till att informationstätheten i texten 
minskar. Berättande texter, som sagor och myter, har mycket murbruk som gör innehållet 
meningsbärande. 

Att använda sig av den muntliga eller skriftliga berättelsen som introduktion till ett nytt 
ämnesområde kan alltså skapa intresse och ge förförståelse för ett visst kunskapsområde. 
Samhällsvetenskapliga, historiska eller naturvetenskapliga skeenden som bygger på fakta 
kan sättas in i ett sammanhang, i form av en berättelse, där karaktärer finns med. I boken 
Rymdresan (Fuglesang, 2010) berättas om naturvetenskapliga fenomen som tyngdlöshet, 
svarta hål och stjärnor. Det finns mycket som talar för att när vi genom en berättelse kopp-
lar ihop fakta med fiktiva karaktärer, blir vi berörda och kan leva oss in i ett visst skeende 
eller dilemma (Grönte, 2001).  
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Tre bilderböcker – sammanhang för lärande 
I bilderboken Mina i vildmarken (Höglund, 2014) ger sig Mina ut för att plocka lingon. Hon 
går ensam då Kåge inte vill följa med. Det är på den första utflykten som hon upptäcker 
kojan i skogen. I en annan bilderbok, Skogens hemligheter (Liao, 2014), ser flickan i boken sina 
borttappade drömmar på sin vandring i skogen och hon undrar vad som finns bakom den 
dörr som öppnas uppe i himlen, strax ovanför stegen. Bilderboken, Min björnfarfar (Cous-
seau & Choux, 2012) kan man läsa som en berättelse om årstider och om längtan efter vå-
ren, men också som en bok om liv som kommer och går. Berättelsen om Gittan och gråvar-
garna (Lindenbaum, 2001) utspelar sig också i skogen. Beroende på händelseförloppet och 
hur Gittan känner sig skiftar bakgrunden mellan ljusa och mörka färger. Alla bilderböckerna 
ovan har det gemensamt att de utspelar sig i skogen. De går att jämföra och relatera till 
varandra. De skulle var och en för sig eller tillsammans kunna utgöra utgångspunkt för 
samtal, läsande och skrivande om skogen som plats.  

Vivian Vasquez (2004) beskriver hur man kan använda sig av en lärande vägg i utforskande 
språk- och textarbete tillsammans med elever. Här kan tankar, associationer, dikter, texter 
och exempelvis bilder sättas upp som relaterar till det gemensamt lästa och skrivna. Kanske 
finns bilder på karaktärerna från bilderböckerna ovan uppsatta på väggen och kanske er-
bjuds eleverna välja någon av dem att skriva ett brev till? Och kanske får eleverna några 
dagar senare svar av Kåge, Gittan eller kanske till och med från björnfarfar? Monica Nils-
son och Ulla Sundemo (2001) beskriver hur de i ett utvecklingsprojekt3 över tid använder 
sig av olika barnboksfigurer i undervisningen. Barnboksfigurerna utgör den röda tråden i 
språk- och textarbetet och eleverna kommunicerar dagligen och på olika sätt med de olika 
karaktärerna (Nauclér, 2001).  

Om berättelserna ovan fortsatt används som gemensam utgångspunkt, vilka på olika sätt 
berör skogen som plats, skulle undervisningen kunna införliva andra ämnesområden. I 
kommentarmaterialet för ämnet biologi framhålls att ett syfte är att ”eleverna ska få möjlig-
het att utveckla nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen” 
(Skolverket, 2011b, s. 7). Lite längre fram betonas att människan ”i alla tider drivits av en 
vilja att förstå hur tillvarons villkor är beroende av naturen” (Ibid.). Att låta eleverna skriva 
egna berättelser är ett sätt att tillgodose deras nyfikenhet och hjälpa dem att förstå begrepp 
och ämnesinnehåll i sitt sammanhang. I det fortsatta arbetet om skogen skulle, återigen, 
stödstrukturer som karaktärsschemat och hinderschemat ovan kunna användas.  

                                                      

 

 

 

3 Projektet hade namnet Barnboksfiguren – en tillgång på olika plan (Nilsson & Sundemo, 2001).  
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Många barn skapar väl fungerande berättelser av sig själva, helt utan hjälp. Elever kan dock 
behöva en struktur som stöd för att skapa och skriva berättelser och alla skribenter kan 
utvecklas vidare.  Att arbeta med stödstrukturer, som beskrivits ovan, kan vara ett sätt att 
organisera en text så att den har en ”inledning, händelseförlopp och avslutning samt litte-
rära personbeskrivningar” (Skolverket, 2011a, s. 223).  

Forskning visar också att många barn närmar sig skriftspråket genom att skriva (se t.ex. 
Dahlgren m.fl. 2006; Björk & Liberg, 1996). Bente Hagtvet (1990) framhåller att när barn 
uppmuntras att skriva upptäckande, det vill säga med de bokstäver de kan, samtidigt som de 
formulerar tankar och beskriver något, så utforskar de också skriftspråkets formella 
aspekter.  

Respons som leder till utveckling av berättande texter 
Ytterligare en viktig aspekt när det gäller elevers skapande av berättelser och textproduktion 
är att de får bekräftande respons på sina texter. Undervisningen behöver innehålla moment 
där texter som författats gemensamt diskuteras utifrån aspekter både gällande form och 
innehåll, något som sedan kan överföras till elevernas individuella skrivande. Veronica 
Grönte (2002) framhåller vikten av att beskriva istället för att generellt berömma. Detta kan 
då gå till på följande sätt: 

Du har i början berättat om en uv som ville till sitt bo och som verkligen kom dit till slut. Ja, du har knu-
tit ihop början och slutet på berättelsen. Det är precis så här som författare gör. Fortsätt så! 

Ett annat sätt att ge bekräftande och beskrivande respons skulle kunna ske på detta sätt: 

När din huvudkaraktär daggmasken klarar sig undan fiskmåsen genom att krypa ner i jorden, ser jag 
både masken och fiskmåsen inom mig och maskens lösning på hindret känns verkligt. Du överraskade mig 
vid lösningen för jag trodde det var kört för daggmasken! 

Först när responsen blir konkret kan den leda till utveckling. Tydlig uppskattning, om än 
bara av en detalj, kan betyda att eleven känner sig motiverad att arbeta vidare (Grönte 
2002). Olga Dysthe uttrycker samma sak då hon skriver att ”bedömning måste vara speci-
fik” (1995, s. 234). Det generella berömmet ”bra” blir då av ringa värde.  

När vi ger gensvar på personliga texter måste vi vara varsamma. En text med en hög identi-
tetsinvestering kan vi inte närma oss hur som helst; att ge respons kräver respekt och ly-
hördhet. Genom att lyfta fram de specifika ord och detaljer som berör och förklara vilka 
inre bilder och känslor de väcker hos mig som läsare, ökar elevens språkliga medvetenhet 
samtidigt som eleven upplever ett äkta engagemang. Eftersom språket och identiteten är så 
nära sammankopplade har varje responstillfälle dessutom möjlighet att stärka eleven i sin 
tro på sig själv och sin egen förmåga (Cummins, 2000).  

Respons gällande aspekter på form, som stavning och meningsbyggnad, behöver ta hänsyn 
till ovanstående och också till elevernas skiftande förmåga att använda skriftspråk. Oavsett 
hur mycket eller hur lite eleverna kan, är det ändå det de kan som responsen behöver utgå 
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från och bygga vidare på. En viktig nyckel här är den kontinuerliga kartläggningen och 
dokumentationen av elevernas läs- och skrivutveckling. En del elever är på sådana nivåer i 
sin skriftspråksutveckling att de i mycket hög grad är mottagliga för respons angående for-
mella aspekter i skrivandet. Hos andra elever kan den formativa bedömningen istället få 
konsekvensen att fokus läggs på berättelsens begriplighet och i huvudsak en korrekt me-
ningsbyggnad. Vi kan med andra ord inte rätta eller korrigera alla stavfel från första början. 
Detta då undervisningen ska innebära att eleverna får utforska skriftspråkets principer, 
upptäcka bokstäver och ljud och genom dagligt skrivande utveckla en allt större säkerhet i 
att både läsa och skriva. Om eleverna samlar de berättelser de skriver i en portfolio eller 
liknande, blir det en utmärkt dokumentation som ger lärare möjlighet att följa och kartlägga 
sina elevers läs- och skrivutveckling med hjälp av exempelvis bedömningsstödet Nya Språket 
lyfter (Skolverket, 2012).  

Elevnära texter och närvarande vuxna 
För att en elev ska kunna föra resonemang om innehållet i en text och relatera det till egna 
erfarenheter kan en elevnära text behöva vara mycket nära just den egna erfarenheten. Sam-
tidigt utesluter detta inte texter med ett innehåll som ligger en bit bort eller kanske riktigt 
långt från elevers erfarenheter. Här finns en pendling som alla lärare känner igen och som vi 
måste förhålla oss till. Det finns inga givna svar utan det handlar istället om ett förhållnings-
sätt och om en lyhördhet mot barns olika erfarenheter och läsvanor från hem, fritid och 
skola. Vad vi vet är att lärares undervisning kan hjälpa till att minska avståndet mellan elev 
och text. Vi vet också att undervisningen behöver matcha och möta elever på olika sätt 
utifrån deras behov och förutsättningar (Skolverket, 2011, Vygotsky, 1978).  

Det är därför en viktig uppgift att välja texter för undervisningen. Om vi vänder åter till 
Cummins (2000) tankar om fokus på språk, innehåll och språkligt användande samt till 
läroplanens kunskapskrav kommer vi närmare det som undervisningens utrymme ska be-
tyda och innebära. De berättande texter som väljs som stoff för undervisningen och de 
texter eleverna erbjuds att skriva och producera behöver dessutom ingå i ett sammanhang 
som gör eleverna delaktiga. Det är viktigt att skapa någon form av förförståelse tillsammans 
med eleverna i relation till den berättelse som delas och den som ska skrivas.  

Eleverna behöver uppmanas att ställa frågor till texten. Gunilla Molloy (2002) betonar vik-
ten av närvarande vuxna som lyssnar och bejakar dessa frågors tyngd och berättigande. Att 
ge elever tolkningsföreträde är ett sätt att göra dem delaktiga. Det skickar ut signaler om att 
det är så här det är att läsa: vi läser och tänker om det vi läser, vi läser och når förståelse och vi 
läser och blir berörda. Givetvis sker detta i olika inbördes ordning. Aidan Chambers (2011) 
betonar just hur viktigt det är att vi låter barn upptäcka en bok och dess innehåll genom att 
ställa öppna frågor. Öppna och autentiska frågor kännetecknas av ett genuint intresse för 
någon annans uppfattning. Vid sådana frågor finns heller inte ett rätt eller fel svar.  

Om någon elev eller några elever visar ointresse inför böcker kan en öppning vara att för-
söka välja berättelser från en bok eller film som på något sätt väcker igenkänning för just 
den eller de eleverna. En del elever, som till en början visar ointresse eller kanske till och 
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med motstånd, blir efter hand mer intresserade därför att samtalet kring boken filmen lik-
som det som görs i anslutning, skapar igenkänning och lust. Det är också av vikt att an-
vända berättelser hämtade från olika medier.  

Genom att läsa litteratur utvecklar barn, och alla medborgare, sin läskunnighet. Men är det 
enbart därför vi läser – för att kunna läsa? Ett svar på den frågan skulle kunna vara att vi 
som människor behöver berättelser för att känna igen oss själva och se andra i dem. Möj-
lighet till igenkänning och, framförallt bearbetning av de berättelser som elever möter, kvar-
står dock som avgörande för att läsningens mål och mening, förståelse, ska nås.  
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