
 Linköpings universitet

 Lärarprogrammet

Josefine Martinson 
Maria Philipsson

Att läsa sig till skrivande
Hur skönlitteraturläsning och skrivande på ett kreativt sätt 

kan integreras i skolan

Examensarbete 15 hp  Handledare: Suzanne 

  Parmenius Swärd 

LIU-LÄR-L-A—15/53—SE Institutionen för kultur

  och kommunikation



2

Institutionen för kultur 
och kommunikation
581 83  LINKÖPING

Seminariedatum 

4 juni 2015

Språk Rapporttyp ISRN-nummer 
Svenska/Swedish

 

Examensarbete avancerad nivå LIU-LÄR-L-A—15/53—SE

Titel 

Att läsa sig till skrivande

Hur skönlitteraturläsning och skrivande på ett kreativt sätt kan integreras i skolan

Title 

Reading to write

How reading fiction and writing can in a creative way be integrated in school

Författare 

Josefine Martinson och Maria Philipsson

Sammanfattning 

Nyckelord 

läsning och skrivande integrerat, skrivutveckling, skönlitteraturläsning, meddiktning

Den här forskningsproducerande uppsatsen prövar två metoder där läsande av skönlitteratur och skrivande vävts 
samman. Syftet har varit att undersöka vad det ryms för möjligheter i ett arbetssätt där läsning av en skönlitterär 
bok integrerats med skrivuppgifter. I studien har läsning av Tove Janssons bok Vem ska trösta knyttet? fungerat som 
utgångspunkt då metoderna skriva sig in i litteraturen samt meddiktning prövats. Uppsatsens frågeställningar har 
handlat om hur de två metoderna ovan kan fungera som stöd i elevernas skrivande. Vidare har frågeställningarna 
behandlat hur den skönlitterära boken återspeglas i elevernas texter samt vilka likheter och skillnader som går 
att finna mellan texterna som eleverna på de två stadierna skrivit. Datainsamlingen har genomförts i en årskurs 
tre i grundskolan samt en årskurs tre i gymnasiet och elevernas texter har sedan analyserats utifrån olika teman. 
Till att börja med ges en teoretisk ram som bland annat presenterar olika sätt på vilka läsning och skrivande kan 
användas integrerat. Därefter redogörs för undersökningens resultat med många exempel från elevtexter. Som 
avslutning diskuteras resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Uppsatsens slutsatser är att metoderna 
skriva sig in i litteraturen samt meddiktning har fungerat som stöd och inspiration i elevernas textskapande. Det 
har skett genom att båda metoderna innefattat någon form av modelltext som hjälpt eleverna i deras skrivande. 
Ytterligare en slutsats är att den skönlitterära boken haft effekt på elevernas egna texter. Slutligen är den tydligaste 
likheten mellan de två årskurserna att de flesta eleverna haft förmåga att gestalta sin egen inre röst. Den tydligaste 
skillnaden är att de äldre eleverna med hjälp av större metaspråklig förmåga kunnat skapa mer självbärande texter 
än de yngre eleverna. 

Title 

Reading to write

How reading fiction and writing can in a creative way be integrated in school

Författare 

Josefine Martinson och Maria Philipsson



3

1 Inledning ................................................................................................................................5
1.1 Bakgrund ........................................................................................................................................... 5

1.2 Syfte och frågeställning  ...................................................................................................................... 6

2 Teoretisk ram ..........................................................................................................................7
2.1 Introduktion kring läsande och skrivande ........................................................................................... 7

2.2 Läsande .............................................................................................................................................. 7

2.2.1 Vidgade synsätt kring läsning och text ............................................................................................. 8

2.2.2 Vad händer när vi läser? ................................................................................................................ 8

2.2.3 Att röra sig i text ........................................................................................................................... 9

2.2.4 Hur läsaren gör inferenser ............................................................................................................. 9

2.3 Skrivande ......................................................................................................................................... 10

2.3.1 Hur skrivande görs relevant i klassrummet ................................................................................... 10

2.3.2 Vad händer när vi skriver? ........................................................................................................... 10

2.3.3 Hur utvecklas skrivande? ............................................................................................................. 11

2.3.4 Hur skribentens inre röst uttrycks genom skrivande ....................................................................... 11

2.3.5 Ytterligare några begrepp relaterade till skrivande .......................................................................... 12

2.4 Introduktion kring läsning och skrivande i samspel .......................................................................... 12

2.4.1 Att läsa sig till skrivande ............................................................................................................. 13

2.4.2 Läsning ger modeller för skrivande ............................................................................................... 13

2.4.3 Vikten av integration mellan läsning och skrivande ....................................................................... 14

2.4.4 Metoder för integration av läsning och skrivande .......................................................................... 14

3 Metod ....................................................................................................................................15

3.1 Metodansats - Aktionsforskning ....................................................................................................... 15

3.2 Genomförande ................................................................................................................................. 16

3.3 Urval och material ............................................................................................................................ 17

3.4 Dataanalysmetod .............................................................................................................................. 17

3.5 Forskningsetiska principer och bortfall ............................................................................................. 18

3.6 Metodproblem...................................................................................................................................19

3.7 Skrivprocessen .................................................................................................................................. 19

4 Resultat - Undervisningsförloppet .......................................................................................20

4.1 Introduktion till Vem ska trösta knyttet? ............................................................................................. 20

4.1.1 Val av bok och bokens handling ................................................................................................... 20

4.1.2 Analys av boken .......................................................................................................................... 21

4.1.3 Bokens form ............................................................................................................................... 21



4

4.2 Beskrivning av Undervisningsförloppet ............................................................................................ 21

4.2.1 Moment 1 - Diktskrivande .......................................................................................................... 21

4.2.2 Moment 2 - Högläsning .............................................................................................................. 22

4.2.3 Moment 3 - Textanalys ................................................................................................................ 23

4.2.4 Moment 4 - Högläsning .............................................................................................................. 23

4.2.5 Moment 5 - Brevskrivande .......................................................................................................... 23

4.2.6 Moment 6 - Högläsning och Avslutning ........................................................................................ 24

5 Resultat - Analys av elevtexter ..............................................................................................25

5.1 Dikter .............................................................................................................................................. 25

5.1.1 Hur dikter skapas med hjälp av gemensamma ord ......................................................................... 25

5.1.2 Hur gestaltning skapas med hjälp av gemensamma ord .................................................................. 27

5.1.3 Hur olika gestaltningar av ensamhet skapas .................................................................................. 28

5.2 Brev .................................................................................................................................................. 29

5.2.1  Hur bokens handling uttrycks ..................................................................................................... 29

5.2.2  Hur bokens form imiteras - rim .................................................................................................. 31

5.2.3 Hur bokens form imiteras – lånade formuleringar......................................................................... 32

5.2.4 Hur bokens bilder förmedlar innehåll .......................................................................................... 33

5.2.5 Hur skapande sker - gestaltning ................................................................................................... 34

5.2.6 Hur skapande sker - inferenser ..................................................................................................... 36

5.2.7 Hur skapande sker - utvidgning ................................................................................................... 39

6 Diskussion ............................................................................................................................41

6.1  Diskussion av metod och undervisningsförlopp..................................................................................41

6.2 Diskussion av resultatet.....................................................................................................................42

6.3 Slutsatser............................................................................................................................................45

7 Referenser .............................................................................................................................46

Bilaga 1 – Gemensamma ord, grundskolan årskurs 3 .................................................................49

Bilaga 2 – Gemensamma ord, gymnasiet år 3 ............................................................................50



5

1 Inledning

Kan elever bli bättre skribenter genom att läsa skönlitteratur? Kan ett strukturerat undervisnings-
upplägg där läsning av skönlitteratur och skrivande integreras hjälpa elever i deras skrivande? Det 
här är frågor som vi har funderat kring under vår lärarutbildning. Vi tror att en svenskundervisning 
där skönlitterära berättelser är navet kan bidra till elevers kreativitet och språkutveckling. En sådan 
undervisning kan enligt oss bli mer tematisk i sin karaktär och skapa en helhet i svenskämnet. I den 
här kvalitativa studien presenteras hur två skrivuppgifter integrerats med läsning av Tove Janssons 
bok Vem ska trösta knyttet? (1960). Studien har genomförts på samma sätt i en årskurs tre i grund-
skolan och en årskurs tre i gymnasiet.
     Under genomförandet av studien har vi blivit mer nyfikna på att utforska de arbetssätt som vi har 
använt oss av, särskilt då vi sett att eleverna uppskattat arbetssätten och kreativiteten de öppnat upp 
för. Vår förhoppning är att det här examenarbetet ska inspirera andra lärare att arbeta med skönlit-
teratur och skrivande integrerat. Skönlitteraturen kan bli lik en skattkista där lärare och elever kan 
finna språkliga förebilder, inspiration, textmönster och mycket glädje.
     För att få en större förståelse för studien som helhet rekommenderar vi våra läsare att själva läsa Tove 
Janssons bok Vem ska trösta knyttet? Genom att läsa boken tror vi att det blir lättare att förstå uppsatsen 
som helhet. Boken är även värd att läsas i egenskap av god litteratur. Vem ska trösta knyttet? har enligt 
oss genom sin text och sina bilder ett viktigt budskap att förmedla till läsare i alla åldrar.

1.1 Bakgrund
Varför ska skönlitteratur läsas i skolan? Det finns många svar på den frågan. Ett av de äldsta argu-
menten är att skönlitteratur kan berika läsarens språk. Skönlitteratur kan även vara betydelsefull för 
att läsare ska utvecklas till tänkande och kännande människor (Svedner 2010:45). Skönlitteratur 
kan ge läsaren upplevelser av människor hen annars aldrig skulle mött eller platser hen annars inte 
skulle besökt. Det är viktigt att inte glömma betydelsen av att läsa skönlitteratur endast för upple-
velsens skull. Svedner menar att läsning av skönlitteratur kan fungera både som en avkopplande och 
en påkopplande syssla (2010:45). När läsning av skönlitteratur är en påkopplad aktivitet kan det i 
undervisningssammanhang innebära att en text blir närläst, att den får stå som förebild vid elevers 
eget textskapande eller som inspiration för drama och bild. 
     Det har skett en stor utveckling vad gäller synen på skönlitteraturläsning i skolan från 1800-talet 
fram till idag. Då ansågs syftet vara att elever genom skönlitteraturläsning skulle bli goda medbor-
gare som hyste stor kärlek till sitt fosterland (Persson 2007:7). Det är idag inte lika självklart att 
ett sådant syfte är funktionellt eller önskvärt i dagens mångkulturella samhälle. Det finns nu lika 
många syften med skönlitteraturläsning som det finns läsare. Litteraturläsning har idag inte en lika 
självklar plats i samhället, vilket beror på de ”omvälvande kulturella förändringar” (Persson 2007:7) 
som skett under de senaste femtio åren och som har förändrat samhället. Några exempel på dessa 
förändringar är globaliseringen, mediekulturen, upplevelseekonomin, konsumtionssamhället och 
mångkulturalismen (Persson 2007:7). 
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     Utifrån den förändrade synen på litteraturläsning menar vi att skolan har en viktig uppgift att 
fylla. I skolan kan eleverna få möjlighet att upptäcka den litterära variation som finns. Vi vill med 
den här uppsatsen lyfta fram skönlitteraturens potential i svenskundervisningen, särskilt som en 
”påkopplad aktivitet”. Lärarutbildaren Rigmor Lindö (2005:11) beskriver hur hon ändrade sin un-
dervisning från att vara läromedelstyrd till att istället bli fylld av skönlitteratur och sagor. Hon be-
skriver hur det nya undervisningssättet gav ett stort gensvar från eleverna, där de kände sig delaktiga 
i den gemenskap som en läsupplevelse kan skapa. Vidare menar Lindö att ”vuxnas läsning med och 
för barn och unga ger dem en väg in i böckernas värld, utvecklar deras språk och ger dem möjlighet 
till stimulans av intellekt, känsla och fantasi.”(Lindö 2005:17). Utifrån det här citatet menar vi att 
betydelsen av skönlitteraturläsning i skolan ytterligare bör betonas.
     Vi har i denna studie prövat ett arbetssätt där läsande av skönlitteratur och skrivande tillsammans 
fått skapa en helhet. Studien knyter an till en tidigare uppsats (Martinson 2015) som undersökt 
sambandet mellan skönlitteraturläsning och skrivande, fast med teoretisk utgångspunkt. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Under studien har metoder för skrivande tillsammans med läsande av skönlitteratur prövats i en 
klass i årskurs tre i grundskolan samt i en klass i årskurs tre i gymnasiet. Studien har genomförts 
inom ramarna för ämnet svenska. Syftet har varit att undersöka vilka möjligheter som ryms i ett 
arbetssätt där läsning av en skönlitterär bok integrerats med skrivuppgifter. Det har förverkligats 
utifrån läsning av Tove Janssons bok Vem ska trösta knyttet? (1960) och genom metoderna skriva 
sig in i litteraturen samt meddiktning. Syftet har även varit att granska och analysera de texter som 
eleverna skapat. Ur detta syfte har följande frågeställningar formulerats:
 

- Hur fungerar metoderna skriva sig in i litteraturen och meddiktning som stöd i elevers text-
skapande?

- Är det möjligt att se effekter av den skönlitterära boken Vem ska trösta knyttet? i elevernas 
texter, i så fall på vilket sätt?

- Vilka språkliga likheter och skillnader kan skönjas i texter skrivna av elever i årskurs tre i 
grundskolan och årskurs tre på gymnasiet?
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2 Teoretisk ram

I följande teoretiska ram presenteras begrepp, teorier och metoder som är relevanta för förståelse 
av studien som helhet. Till att börja med ges en kort introduktion kring läs- och skrivutveckling. 
Därpå följer ett avsnitt om läsande där en rad teorier och begrepp presenteras. Efter det följer ett 
liknande avsnitt om skrivande. Slutligen presenteras hur läsning och skrivande kan fungera i inter-
aktion med varandra, både i teori och praktik.

2.1 Introduktion kring läsande och skrivande
Skriftspråket har skrivtecken samt normer och regler för hur dessa kan länkas samman (Liberg 
2007:25). En eller flera bokstäver står för ett språkljud i talet, vilket kallas för fonem i språkveten-
skapliga sammanhang. Fonologisk medvetenhet handlar om förståelsen att talet är uppbyggt av dessa 
fonem. Barn som tillägnat sig denna medvetenhet har stora möjligheter att förstå på vilket sätt de 
ska bruka skrivtecken när de skriver och läser (Liberg 2007:25f ). Att kunna läsa innefattar tekniska 
färdigheter och kognitiva förståelseprocesser. Det finns en relation till intresse, motivation, texttyp 
och sammanhang. Således är kunskapen bakom uttrycket ”att kunna läsa” både komplex och mång-
facetterad (Rosén & Gustafsson 2006:33). Kopplingen mellan tal- och skriftspråk är inte direkt. 
Tvärtom finns det oftast en skillnad mellan hur budskap uttrycks genom tal och skrift. Det gör att 
barn som ska lära sig skrivandets och läsandets konst behöver lära sig att hantera en delvis ny värld 
(Liberg 2007:25f ). För att kunna handskas med skriftspråket behöver barn kunna urskilja hur bok-
stäverna formar skrivna ord samt hur dessa ord är sammanlänkade med talspråket (2007:32). För 
att barn ska lära sig skriva måste de knäcka läs- och skrivkoden och således förstå sambandet mellan 
grafem och fonem (Mehlum 1995:36). Barn behöver även tillägna sig ett antal andra språkkoder 
vilka återfinns på språkets alla nivåer och kan beröra exempelvis meningsbyggnad eller användandet 
av konjunktioner. Utöver språkkoderna finns det skrivkoder som barn behöver hantera. Exempel på 
sådana skrivkoder är de skrivprocesser som gör att en text upplevs hel och att skribenten tar hänsyn 
till en tänkt mottagare (Mehlum 1995:31ff). Skrivutvecklingen berör följande aspekter: “språkut-
vecklingen, uppkomsten av en mottagarmedvetenhet samt förmågan att behandla språk och ämne i 
relation till genre och mottagare i en komplex skrivprocess.” (Mehlum 1995:36). När barnet sedan 
fortsätter att utveckla sitt skrivande lär det sig att skriva texter anpassade för särskilda situationer 
och syften (Liberg 2007:37). 

2.2 Läsande
I följande avsnitt beskrivs några teorier och begrepp som är viktiga för förståelsen för läsningen som 
process. Till att börja med ges en beskrivning av begreppen literacy och textrörlighet. Därefter följer 
några teorier som förklarar vad som sker i mötet mellan läsaren och texten. Avsnittet avslutas med 
en fördjupning kring vad det innebär att läsaren gör inferenser.
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2.2.1 VIDGADE SYNSÄTT KRING LÄSNING OCH TEXT

Literacy är ett begrepp som ofta används för att beskriva komplexiteten kring läsning. Begreppet står 
för barns tillägnande av skriftspråklighet samt för barns förmåga att hantera olika läs – och skrivsi-
tuationer. Literacy innefattar även en social dimension då läsande och skrivande är kontextbundet 
(Kåreland 2015:227). Den sociala dimensionen av literacy kan illustreras när vi till exempel läser 
recept, skriver sms eller läser av tabeller. I dessa fall menar Sangeeta Bagga-Guapta (2006:12f ) att 
vi hanterar det skrivna språket på ett relativt omedvetet och socialt sätt. Det innebär att språket 
är en del av våra handlingar i vardagen då vi ofta läser delar av texter i ett kommunikativt syfte 
tillsammans med andra. Den sociala dimensionen av literacy kan även innefatta individens behov, 
mål och utveckling i relation till text. Literacy innebär enligt SOU: “förmågan att använda tryckt 
eller handskriven text för att 1) fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 2) 
att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 3) att förkovra sig och utvecklas i enlighet med 
sina förutsättningar” (SOU 1997:108 s. 25). Med begreppet literacy får läsande en vidare betydelse. 
Genom samhällets utveckling och ändrade kommunikationsmönster har även synen på text vid-
gats. Ett vidgat textbegrepp beskriver hur text får förmedla budskap som inte enbart meddelas med 
det skrivna ordet utan exempelvis med bild eller sång (Liberg 2007:7f ). Det vidgade textbegreppet 
gör att begreppet text får stå för något mer än bara skrivna bokstäver och att även det innehåll som 
bilder förmedlar ses som text (Kåreland 2015:121)

2.2.2 VAD HÄNDER NÄR VI LÄSER?
Det finns olika sätt att beskriva en läsprocess. Läsning kan ses som en interaktion mellan läsare och 
text där texten blir levande genom att läsaren ger den mening. Detta flöde mellan text och läsare 
betecknas av Louise M. Rosenblatt (2006:14) som transaktion. Det skönlitterära verket måste ses 
som en socialt formad produkt, på samma sätt som att läsaren är det. En skriven text påverkas både 
av sin författare och av mötet med sin läsare. När berättelsen läses fram blir den samtidigt en kanal 
för de tankar och känslor som läsaren har (Rosenblatt 2006:35, 38).
     Litteraturläsning kan bidra till att läsaren bygger en slags inre värld. I varje människas sinne 
finns det enligt Judith Langer (2005) föreställningsvärldar, vilka är världar uppbyggda av text. Fö-
reställningsvärldarna är påverkade av en individs erfarenheter, tankar, känslor och sammanhang 
(2005:23). Under byggandet av föreställningsvärldar tar sig läsaren igenom fyra ”faser” som hen 
sedan kan röra sig mellan (Langer 2005:31). Den första fasen heter att vara utanför och kliva in i 
en föreställningsvärld. Den handlar om hur läsaren ser på texten utifrån, hen vill förstå vad texten 
på ytan kommer att handla om genom att söka efter ledtrådar. Sökandet kan återkomma när något 
nytt dyker upp i texten. Den andra fasen heter att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. 
Fasen innebär att läsaren blivit fördjupad i sina textvärldar och att ny information brukas för att 
komma bortom det läsaren redan känner till. Bokens tankar ifrågasätts här och med hjälp av sin 
kunskap om livet, sig själv, texten och världen formar och omformar läsaren sin bild av textens 
innehåll. Den tredje fasen att stiga ut och tänka över det man vet handlar om hur läsaren tar ett steg 
ut från föreställningsvärlden för att tänka igenom de uppfattningar som där skapats. Syftet med 
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denna fas är att läsaren tar med sig det hen lärt sig i mötet med föreställningsvärldarna för att reso-
nera kring sitt eget liv. Denna fas innebär även att föreställningsvärlden och läsarens verkliga värld 
påverkar varandra ömsesidigt. Den fjärde fasen kallas att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. I 
denna fas skapar läsaren distans till föreställningsvärlden och ser på texten ur ett utifrån-perspektiv 
med en mer kritisk blick. Det innebär även att läsaren kan göra jämförelser mellan texten och andra 
litterära verk. Langer betonar att läsaren rör sig mellan faserna på ett icke linjärt sätt där läsaren även 
kan återkomma till varje fas vid ett flertal tillfällen (Langer 2005:31ff). 
     När en individ rör sig i texten är det möjligt att narrativ fantasi kan uppstå. Uttrycket står för 
fenomenet att kunna ta någon annans perspektiv för att ta del av personens historia (Nussbaum 
1997:10f ). Narrativ fantasi innebär att kunna leva sig in i hur andra människor känner, tänker och 
lever, trots annorlunda värderingar, erfarenheter och villkor. Syftet med narrativ fantasi är, i kom-
bination med tillägnandet av andra förmågor, att bidra till formandet av världsmedborgare. I den 
processen är litteraturläsning enligt Nussbaum särskilt viktig (1997:10f, 86).   

2.2.3 ATT RÖRA SIG I TEXT

Likt Langers (2005) föreställningsvärldar finns det andra sätt som beskriver hur en läsare kan röra 
sig i och genom en text. Begreppet textrörlighet är ett sådant. Det finns tre typer av textrörlighet: 
textbaserad rörlighet, rörlighet utåt samt interaktiv rörlighet (Wiksten Folkeryd, af Geijerstam & 
Edling 2006:169f ). Textbaserad rörlighet beskriver hur läsaren rör sig i texten på ord-, sats-, eller 
heltextnivå. Textens innehåll och struktur fokuseras på djup och/eller ytlig nivå. Fokuserar läsaren 
texten på en djup nivå kan denne göra inferenser och tolkningar, på en ytlig nivå ser läsaren exem-
pelvis till meningsbyggnad och ordval. Rörlighet utåt är en rörlighet som sker i riktning ut från tex-
ten till läsarens egna associationer, tankar och upplevelser. Associationerna visar att texten påverkat 
läsaren. Interaktiv rörlighet betecknar det stadie där läsaren resonerar kring vem som är mottagare 
av texten samt vad som är dess syfte (Wiksten Folkeryd, af Geijerstam & Edling 2006:170ff)

2.2.4 HUR LÄSAREN GÖR INFERENSER

Allt i en text kan inte skrivas ut, läsaren behöver dra egna slutsatser om hur ord och aspekter i texten 
hänger ihop och ska förstås (Liberg 2006:151f ). Inferenser är något som läsaren gör genom att ut-
nyttja ledtrådar i texten. Läsaren behöver utifrån textens ämne aktivera ett schema där förkunskaper 
finns (Franzén 1997:11). Begreppet schema härrör från schemateorin, vilken beskriver ett minnes-
system där erfarenheter lagras i scheman på ett abstrakt och generaliserat sätt (Hoel 2001:46). Ett 
schema kan hjälpa läsaren att förstå det som inte står utskrivet med ord i texten (Hoel 2001:46; 
Franzén 1997:11). Franzén har delat in inferenserna i två slag; textbaserade inferenser betecknar 
hur läsaren hittar ledtrådarna som behövs för inferensen i själva texten, modellbaserade inferenser 
betecknar hur läsaren behöver använda sin egen förkunskap för att fylla i den information som 
inte explicit är uttalad i texten (Franzén 1997:11). Vid modellbaserade inferenser fyller läsaren i så 
kallade “tankeluckor”. Denna typ av inferenser är vanligast förekommande. Eftersom läsarens för-
kunskaper är mycket betydelsefulla för hens förmåga att göra inferenser är hens erfarenheter av stor 
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vikt. Därav menar Franzén (1997:12) att vuxna kan göra inferenser i större utsträckning än barn. 
I takt med att barnen växer, får mer omvärldskunskap samt utvecklas kognitivt ökar deras förmåga 
att göra inferenser (Franzén 1997:13). 

2.3 Skrivande
I detta avsnitt behandlas några viktiga begrepp och teorier kring skrivande. Till att börja med tas 
begreppet autentiskt skrivande upp. Efter det följer en presentation av några olika synsätt kring 
skrivande. Sedan fördjupas presentationen av kognitiva processer vid skrivande, följt av en presenta-
tion av vad gestaltning kan innebära i relation till skrivande. Avslutningsvis lyfts några begrepp fram 
som visar hur skribenten formar texten i relation till mottagaren.

2.3.1 HUR SKRIVANDE GÖRS RELEVANT I KLASSRUMMET

För många ungdomar och barn är det främst i skolan som läsandet och skrivandet sker. Utifrån det 
menar Liberg (2007:39) att det är av stor relevans att skolan fungerar som ett rum där språket levan-
degörs. Ett tillfälle då detta språkrum inte fungerar på önskvärt sätt är då skoluppgifter främst skrivs 
för läraren. Det går genom forskning att se att detta är fallet i de flesta av svenskämnets skoluppgif-
ter (Bommarco & Parmenius Swärd 2012:33). Därmed handlar uppgifterna endast i liten grad om 
den kreativa aspekten av skrivande samt den personliga skrivutvecklingen hos eleven. Skrivandet i 
skolsituationer har ofta som främsta funktion att texten ska bli bedömd av läraren. Syftet med ett 
sådant slags skrivande är främst textens formella drag och inte dess funktion. Den här formen kan 
benämnas som icke-autentiskt skrivande. Det blir negativt för en elevs skrivutveckling om fokus 
hamnar på utvärderingen och vilket betyg eleven ska få på sin text (2012:33). Ibland kan läraren 
ställa frågor där hen redan från början söker efter ett givet svar. Den formen av frågor är inte auten-
tiska. Frågor bör istället vara öppna för elevers olika svar och knutna till deras verklighet. Uppgifter 
med sådana frågor har hög autenticitet (2012:117). Om ett autentiskt skrivande ska uppstå i klass-
rummet är det viktigt att eleverna upplever att texterna de skriver har en betydelse för dem, något 
texterna får om de har en funktion i klassrummet (Bommarco & Parmenius Swärd 2012:33f ). 

2.3.2 VAD HÄNDER NÄR VI SKRIVER?
Att skriva handlar om mer än att sätta färdigtänkta tankar på papper. Forskningen har presenterat 
tre olika synsätt kring hur skrivande kan gå till. Skrivande kan ses som ett sätt att upptäcka och 
utforska världen och sig själv. Här kan en individ genom skrivandet tillägna sig redskap för att 
tyda, förstå och finna ett syfte med sin tillvaro (Elbow 1998:15). Den här formen av skrivande som 
utforskning och upptäcktsresa handlar om hur skrivandet startar innan författaren vet vad hen vill 
förmedla. Det är först då texten är färdigskriven som skribenten kan se vad hen ville säga genom 
de skrivna orden. Skrivandet blir ett sätt att låta budskapet formas (Elbow 1998:15). Skrivandet 
kan även ses bestå av kognitiva processer, vilka aktiveras och interagerar när vi skriver. Skrivprocessen 
beskrivs här som en interaktion av olika deloperationer som befinner sig på olika platser nivåmäs-
sigt. En språkhandling i texten kan ske på global, lokal eller mellanliggande nivå där de tre nivåerna 
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på ett systematiskt sätt relaterar till varandra (Hoel 2001:27). Ett tredje synsätt bygger på hur skri-
vandet och skribenten ses vara i ett kulturellt och socialt sammanhang. I det här perspektivet läggs 
fokus på de kommande reaktionerna hos de tänkta läsarna. I sitt skrivande gör skribenten val med 
sina kommande läsare i åtanke. Utifrån denna form av skrivande ur ett sociointeraktivt perspektiv 
skapas en texts mening i det samspel som sker mellan den som skriver och den som läser, förmedlat 
genom texten. Utifrån frågan om kommunikativ jämvikt tar den som skriver ställning till vad som 
behöver skrivas explicit i texten och vilka saker som läsaren redan förväntas ha kunskap om och som 
därför inte behöver skrivas ut (Hoel 2001:35ff). 

2.3.3 HUR UTVECKLAS SKRIVANDE?
Både läsning och skrivande är rekursiva processer. Det innebär att läsaren och skribenten rör sig 
fram och tillbaka i texten på ett icke linjärt sätt (Bommarco & Parmenius Swärd 2012:27). En mo-
dell som beskriver hur en skribent kan röra sig i en text är Hoels Texttriangel (Hoel 2001:28). Mo-
dellen visar att skrivande består av deloperationer som utförs på olika nivåer i texten. Nivåerna be-
nämns som globala och lokala. De globala textnivåerna handlar om frågor om textens övergripande 
karaktär. Dessa nivåer är svårare att överskåda vilket gör att komplexa kognitiva processer krävs för 
att kunna göra dessa operationer. Några exempel på högre globala textnivåer är att skribenten har 
insikt i skrivandets syfte och kontext, samt kunskap om genrer. De lokala lägre textnivåerna är mer 
inriktade på satslära och textens form och kräver därför inte lika avancerade kognitiva processer. 
Exempel på sådana textnivåer är frågor kring uppbyggnad av meningar i texten, ordval samt stav-
ning. Hoel beskriver att det är svårare för skribenten att förflytta sig från lokal till global nivå då 
det kräver insatser som är mer mentalt krävande. Skribenter som är orutinerade eller svaga verkar 
ha särskilt svårt att hantera den textnivå som är global. Det medför bland annat att skribenterna 
har svårare att skriva en text som inte är kronologiskt strukturerad och att ta hänsyn till mottagaren 
(Hoel 2001:26ff). Begreppet nedglidning beskriver det som sker då fokusering på lägre textnivåer 
gör att textnivåerna som är högre försvinner ur skribentens synfält. För en erfaren skribent har de 
lägre textnivåernas operationer blivit automatiserade. Skribenten klarar även att lägga upp sitt ar-
bete så att en växling kan ske mellan olika nivåer och hen har dessutom fler text- och språkmässiga 
alternativ att välja bland (Hoel 2001:29).

2.3.4 HUR SKRIBENTENS INRE RÖST UTTRYCKS GENOM SKRIVANDE

Gestaltning kan definieras som att “ge form åt idé” (Nationalencyklopedin, 2015). För att gestalta i 
text krävs det att skribenten kan ge form åt det som hen har inom sig. Ett kreativt skapande kan vara 
nödvändigt för att detta ska kunna ske. I de flesta texter finns det inslag av kreativitet. Det innebär 
att det finns drag i texten som gör den olik andra texter inom samma genre (Hellspong & Ledin 
1997:38). Textens författare visar sin självständighet genom att lägga in drag av skapande karaktär. 
Även textens läsare kan sedan välja att läsa texten på ett personligt sätt - vilket innebär att läsaren kan 
bidra till att forma textens kreativa sidor (Hellspong & Ledin 1997:38). För att en elev ska kunna 
skapa kreativa inslag i sin text behöver eleven hitta en grundkänsla att förmedla. Begreppet grund-
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känsla kan förklaras handla om författarens egen röst eller närvaro i texten (Mehlum 1995:157). 
För att utveckla resonemanget kan grundkänslan beskriva hur skribenten förmedlar något äkta till 
den som möter det skrivna verket. Några exempel på grundkänslor som kan finnas i elevtexter är: 
“glädje /.../ fruktan /.../ uppgivenhet /.../ trygghetslängtan /.../osäkerhet /.../” (Mehlum 1995:158). 
     Det är en viktig insikt kring skrivande i stort att eleverna förstår hur de kan förmedla något 
av sitt inre jag i sina texter. Det finns många elever i grundskolan som inte vill skriva för att de 
saknar personlig drivkraft (Mehlum 1995:158f ). I regel kan läraren inte förvänta sig att fler än ett 
fåtal elever i en klass skriver med en tydlig grundkänsla eller egen röst. Sannolikt finns det även en 
koppling mellan skrivsituationers utformning och hur mycket grundkänsla som återfinns i elevtext-
erna. Om läraren ger elever alltför styrda och slutna skrivuppgifter kan detta hindra grundkänslan 
(1995:161f ). Med grundkänslorna som hjälp kan skribenter uppnå en form av skrivande som 
utvecklar dem både som skribenter och människor. En skribent som lyckas med detta kan “bli per-
sonlig, självbekräftande, identitetssökande och kontaktskapande” (Mehlum 1995:171). 

2.3.5 YTTERLIGARE NÅGRA BEGREPP RELATERADE TILL SKRIVANDE

Inom en sociointeraktiv syn på skrivande är intertextualitet ett relevant begrepp. Hoel (2001:42) 
beskriver att intertextualitet innebär att texter inte är isolerade fenomen. Text samspelar med annan 
text och i en text finns spår av andra texter. En skribent interagerar med kommande läsare men även 
med andra texter, både de som redan existerar och de som ska skrivas. En elev som skriver påverkas 
således av ett flertal faktorer. Några exempel på sådana är det förberedande arbetet som gjorts i klas-
sen i relation till skrivandet samt de texter eleven tidigare läst, lyssnat till och skrivit. Vidare menar 
Hoel att synen på imitation och lån blir annorlunda utifrån begreppet intertextualitet. Hon menar 
även att begreppet intertextualitet knyter samman skrivande och läsande (Hoel 2001:42). 
     Något annat som knyter samman skrivande och läsande är mottagarmedvetenhet, som innebär 
att den som skriver ska kunna tänka sig in i de kommande läsarnas perspektiv. Det blir högre 
krav på mottagarmedvetenhet i elevernas texter ju äldre eleverna blir (Hoel 2001:51f ). Elever kan 
utveckla mottagarmedvetenhet när texterna de skriver sedan kommer att användas i klassrum-
met. En större mottagarmedvetenhet hos eleverna kan leda till att de efter hand kan producera 
texter som har en större självbärande karaktär (Bommarco & Parmenius Swärd 2012:34). Mot-
tagarmedvetenhet bygger på en förmåga till metaspråklighet och metakognition (Hoel 2001:52). 
Metaspråklig förmåga handlar om att överblicka en text, att skribenten kan granska, bedöma och 
ändra sin text både innehållsmässigt och språkligt utifrån sitt syfte med texten och de kommande 
läsarna. Metakognition handlar om att kunna tänka över och begrunda sitt eget tänkande. När vi 
reflekterar över språket i våra texter, reflekterar vi i samma stund över våra tankar (Hoel 2001:52).  

2.4 Introduktion kring läsning och skrivande i samspel
Att det finns ett samband mellan elevers skriv- och läsutveckling är något som flera forskare hävdar. 
Läsning och skrivande är två aktiviteter som naturligt ligger väldigt nära varandra. Människor påver-
kas i sitt skrivande av de texter de läser och skrivandet påverkar i sin tur hur de läser. Frågan är på vilket 
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sätt det sker? I följande avsnitt redogörs för några forskares syn på hur läsande och skrivande samverkar 
vid elevers skriftspråksutveckling. Avslutningsvis presenteras två metoder för läsande och skrivande. 

2.4.1 ATT LÄSA SIG TILL SKRIVANDE

Det är genom att läsa som elever lär sig att skriva och utvecklas till bättre skribenter. Det menar Frank 
Smith (1983) som anser att det endast är genom läsning som skribenter lär sig allt det ogripbara om 
skrivande som de känner till. Han preciserar det till att handla om att man behöver kunna läsa som 
en skribent (”read like a writer” 1983: 562) för att på så sätt kunna lära sig att skriva. En läsare som 
läser som en skribent skriver under själva läsakten texten i symbios med författaren, det vill säga att 
läsaren kopplar ihop sig med författaren kring vad författaren skriver. På detta sätt kan läsaren förutse 
vad författaren vill säga, det blir som att författaren skriver på läsarens vägnar och på så sätt formar 
texten tillsammans med läsaren. Att lära sig att läsa som en skribent är inte något som sker varje gång 
en person läser, det måste finnas ett intresse att lära sig i läsningen. Smith menar att en annan nöd-
vändig byggsten för att detta ska fungera är att läsaren också skriver, särskilt som nybörjare. Genom 
skrivandet börjar skribenten att se sig själv som en författare. Det är av stor vikt att lärare hjälper sina 
elever att hitta texter som är av det slag som eleverna vill lära sig att skriva (Smith 1983:564).

2.4.2 LÄSNING GER MODELLER FÖR SKRIVANDE

En annan forskare som påvisar sambandet mellan läsande och skrivande är Elisabeth Hansen (1999:12). 
Genom att läsa kan eleven utveckla sitt skrivande och genom att skriva kan eleven nå insikt i hur olika 
texter ska läsas. När eleven läser kan hen få goda modeller för sitt skrivande. En modell för att visa hur 
kunskap överförs mellan läsande och skrivande är Hansens Skriv- och lässpiral (1999:15). Den visar att 
det kan överföras genre- och strukturförväntningar från läsande till skrivande och omvänt. Vidare visar 
modellen att eleven genom att läsa och skriva succesivt bygger upp en större erfarenhet av och medve-
tenhet om genrer. Det gör att eleven kan formulera sig och hantera texter av ny och mer krävande ka-
raktär. Ett mer avancerat läsande och skrivande gör att eleven utvecklar en bredare språklig repertoar. 
Det leder till att eleven får en bättre förståelse för framtida genrer eller strukturer som eleven möter. 
Läsande och skrivande i växelverkan kan utifrån modellen bygga upp elevens kunskap om språkliga 
strukturer, mönster och genrer i en spiralformad process som hela tiden fortgår (Hansen 1999:12f ). 
     Genom att läsa i den genre som eleven vill lära sig skriva i kan genrekompetens utvecklas (Smith 
1983:560f). Vill eleven till exempel lära sig att skriva för en tidning så ska hen läsa en riktig tidnings-
text och det räcker således inte med en skolbokstext. Smith menar att vi lär oss att skriva utan att veta 
varken vad eller hur vi lär oss, allt pekar på att vi lär oss att skriva genom vad vi läser. På det här sättet 
står litteratur som modell för elevers eget skrivande. Smith gör en koppling till hur barn omedvetet 
lär sig talspråk där andra människor och vardagliga situationer förklarar vad ord betyder och hur man 
kan uttrycka sig (Smith 1983:560f). Att elever genom läsande får modeller för sitt skrivande är något 
som även Hoel (2001:29f ) hävdar. Någon som läser mycket får fler språkliga och litterära modeller 
att ta hjälp av i sina skrivprocesser. Till exempel kan elever genom att läsa mycket skönlitteratur influ-
eras att skriva på ett mångtydigt sätt, då skönlitteratur ofta innehåller fler tolkningsmöjligheter. Hoel 
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(2001:29f ) menar även att det går att se att elever som läser mycket har en förmåga att se fler möjlig-
heter till tolkning i sina klasskamraters texter än elever som läser mindre. Genom olika språkliga ak-
tiviteter kan eleven bilda föreställningar om textmönster och språkliga uttryck och på så vis skaffa sig 
genrekunskap. När eleven läser och skriver internaliserar hen textmönster, det vill säga gör mönstren 
till sina. Internaliseringsprocessen kan förklara varför skrivskicklighet tar lång tid att utveckla och är 
ett omfattande lärande. Internaliseringen av textmönster genom läsning kan förklara varför en elevs 
genrekompetens hänger nära samman med sociala och kulturella faktorer (Hoel 2001:60).

2.4.3 VIKTEN AV INTEGRATION MELLAN LÄSNING OCH SKRIVANDE

Under lång tid har läsande och skrivande varit aktiviteter som separerats vad gäller syfte och tid. 
Langer (2005:166f ) vänder sig mot detta och hävdar att läsning och skrivande bör vara verkligt 
integrerade med varandra. Hon exemplifierar det med att ingen separation mellan läsning och 
skrivande finns i ett föreställningsbyggande klassrum. Ett sådant klassrum är enligt Langer ett rum 
där elevernas tänkande står i centrum. Läsande, skrivande och samtalande blir till språkredskap 
som används för att göra elevernas föreställningsvärldar rikare. Langer beskriver att när läsande, 
skrivande och samtalande blir till delar av en helhet leder det till att “eleverna läser, skriver och talar 
om litteratur lika väl som de läser, skriver och skapar sin egen.” (Langer 2005:167).

2.4.4 METODER FÖR INTEGRATION AV LÄSNING OCH SKRIVANDE

Ett sätt att integrera läsning och skrivande är metoden att skriva sig in i litteraturen. Den förklaras 
av Bommarco och Parmenius Swärd (2012:55) handla om hur eleverna med hjälp av skrivuppgifter 
förbereds för att enklare kunna komma in i och skapa föreställningar om den skönlitterära textens 
värld. En annan metod som beskriver hur integrationen kan fungera är meddiktning. Metoden 
förklaras av Birte Sørensen (2001:235f ) med att texten ses som öppen med tomma platser som 
läsaren automatiskt fyller på. När läsaren fyller ut de tomma platserna i texten blir hen automatiskt 
meddiktande. Vid en meddiktande uppgift får eleverna skriftligt eller muntligt uttrycka de text-
konstruktioner och tolkningar som skapats under läsning och tolkning av texten. Detta gör att de 
meddiktande texterna både blir förutsägelser om textens förlopp och tankar om texten som helhet. 
Meddiktning ger möjlighet att skapa en text i texten. Det blir ett sätt att komma så nära en texts 
universum som möjligt och eleverna kan då undersöka en texts struktur på ett mer medvetet sätt 
(Sørensen 2001:235f ). Bommarco och Parmenius Swärd (2012:144) beskriver meddiktning som 
en form av aktivitet där skrivandet är kreativt och kan komma till utryck exempelvis genom att 
eleverna i sitt skrivande får flytta in berättelsen i en annan kontext, skriva dagbok ur en karaktärs 
synvinkel eller formulera en egen version av berättelsens slut. Genom att arbeta med metoden med-
diktning kan eleverna bli medvetna om den lästa textens språk och stilistik. De kan även nå kun-
skap om hur författaren hanterar textens komposition samt beskrivningar av miljöer och personer. 
Eleverna kan då utveckla sin förståelse och tolkning av den lästa texten samtidigt som de skriver sin 
egen text (Bommarco & Parmenius Swärd 2012:144).
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3 Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metod. Till en början redogörs för metodansatsen och där-
efter presenteras i korthet studiens genomförande. Därefter följer en beskrivning av det urval som 
gjorts, det material som använts och hur det analyserats. Sedan behandlas de forskningsetiska prin-
ciperna samt det bortfall som funnits. Avslutningsvis diskuteras problem kring metoden och hur 
skrivandet av uppsatsen gått till. 

3.1 Metodansats - Aktionsforskning
Vi har genomfört en kvalitativ studie och vår metodansats har varit aktionsforskning. Aktionsforsk-
ning handlar om “att man sätter igång en process som griper in i praktiken” (Rönnerman 2012:29). 
Utgångspunkten är de frågor som praktikern, exempelvis en lärare, ställer om sin verksamhet. 
Forskningen sker sedan genom att praktikern ställer frågor till sin praktik, planerar och iscensät-
ter en handling samt följer och dokumenterar processen tillsammans med en forskare (2012:21). 
Under genomförandet av studien sökte vi svar på egenformulerade frågeställningar, vi planerade 
ett undervisningsförlopp och genomförde det. I samband med undervisningsförloppet samlades 
material in. Det som skiljer vår studie från beskrivningen av aktionsforskning är att vi varit både 
praktiker och forskare. Under undervisningsförloppet var vi framförallt lärare, då materialet var 
insamlat intog vi rollen som forskare. Våra dubbla roller kan ha påverkat studiens resultat genom 
att vi i vår lärarroll behövt engagera oss i det pedagogiska arbetet i klassrummet. Det är möjligt att 
vi i våra dubbla roller missat något som varit av intresse för studien. Hade vi enbart varit forskare 
hade vi förmodligen kunnat lägga fokus på specifika skeenden i klassrummet och exempelvis doku-
menterat samtalen i detalj.
     När undersökningens handling är iscensatt beskriver Rönnerman att det behöver ske en reflek-
tion över vad som skett (Rönnerman 2012:21ff). Särskilda dilemman kan uppstå när praktiker och 
forskare utgörs av samma person, menar Hoel (1997:267). Hon redogör för dessa dilemman i en 
artikel om lärarforskning, där lärare forskar i sin egen verksamhet. De dilemman som kan uppstå 
kan vara av olika art beroende på ämnet för studien och hur materialinsamling sker menar Hoel 
(1997:272). Till exempel kan dilemman rörande etiska aspekter och integritet uppstå, särskilt då 
lärarforskaren har en nära relation till de elever hen forskar på. Enklare dilemman som kan uppstå 
när lärare och forskare utgörs av samma person kan lösas om de två rollerna får utrymme vid olika 
tidpunkter. Vid undervisning är lärarrollen prioriterad och när den är avslutad tar forskarrollen vid 
(Hoel 1997:275). Att vara forskare i sitt eget klassrum ger en insyn, kunskap och insikt som en 
forskare utifrån inte har (Hoel 1997:264). 
     Vi anser oss i denna studie varit lärarforskare. Två andra lärarforskare som forskat i sin egen 
praktik kring elevers skönlitteraturläsning är Karin Jönsson och Birgitta Bommarco. Karin Jönsson 
(2007) presenterar i sin avhandling hur hon följt sina elever under fyra år, från förskoleklass till 
slutet av tredje årskursen i grundskolan. Birgitta Bommarco (2006) presenterar i sin avhandling hur 
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hon genomfört en studie av sina gymnasieelevers läsning under tre års tid. Dessa två lärarforskare 
har med sitt arbete fungerat som inspirationskälla för oss vid planering av det undervisningsförlopp 
som vår studie bygger på. 

3.2 Genomförande
Material för den här studien samlades in under vår verksamhetsförlagda utbildning vårterminen 
2015. Studien genomfördes i en klass i årskurs tre i grundskolan samt en klass i årskurs tre på gym-
nasiet naturprogram. Årskurs tre (gr 3) i grundskolan består av 22 elever, 13 pojkar och 9 flickor. 
Årskurs tre i gymnasiet (gy 3) består av 27 elever, 8 pojkar och 19 flickor. De båda skolorna ligger 
i eller i närheten av en mellanstor svensk stad. Inför datainsamlingen planerades ett undervisnings-
upplägg som genomfördes på samma sätt i de två elevgrupperna. Viss anpassning gjordes utifrån 
elevernas skiftande ålder. 
     Undervisningsupplägget omfattade fyra veckors arbete i ämnet svenska i grundskolan och två 
nittiominuterslektioner i svenska i gymnasiet. Undervisningen utgick från den skönlitterära boken 
Vem ska trösta knyttet? av Tove Jansson (1960) som lästes högt för eleverna. Vi är medvetna om ris-
ken att några av eleverna kan ha läst boken innan och känt till dess handling, vilket kan ha påverkat 
undersökningens resultat. Före mötet med den skönlitterära boken fick eleverna pröva metoden 
skriva sig in i litteraturen genom att skriva dikter på temat ensamhet, ett tema som återfinns i den 
skönlitterära boken. Efter att ha lyssnat på första halvan av boken fick eleverna göra egna textana-
lyser av delar ur Vem ska trösta knyttet? Därefter fick eleverna lyssna på ytterligare en del av boken 
och sedan göra en skrivuppgift som byggde på metoden meddiktning. Eleverna fick i uppgift att 
skriva ett brev från bokens huvudkaraktär till en annan av karaktärerna i boken. Efter att eleverna 
skrivit sina brev fick de byta brev med en klasskamrat, för att skriva ett svar. Under arbetet med den 
skönlitterära boken fördes även samtal med elevgrupperna. Samtalen var mer frekventa i arbetet 
med de yngre eleverna. Vi menar att samtalen för denna åldersgrupp varit av stor betydelse både 
för elevernas förståelse av bokens innehåll och för undervisningsförloppet i stort. Samtalen kan ha 
stöttat grundskoleeleverna i deras läsförståelse, det kan ha hjälpt eleverna i deras skrivande. I under-
visningsförloppet som helhet har följande moment ingått: 

- samtal utifrån tema ensamhet, med samlande av ord om ensamhet

- diktskrivande

- högläsning av första halvan av Vem ska trösta knyttet?

- textanalys i grupp

- fortsatt högläsning av Vem ska trösta knyttet?

- brevskrivning (inklusive skrivande av svarsbrev)

- avslutande högläsning av Vem ska trösta knyttet?
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Under undervisningsförloppet har vår intention varit att vara så tydliga som möjligt i våra instruktio-
ner till eleverna. Naturligtvis har det förekommit en skillnad mellan hur vi som lärare instruerat de 
två åldersgrupperna, där grundskoleeleverna behövde mer konkreta och tydliga instruktioner. Vi erfor 
att även gymnasieeleverna var i behov av tydliga instruktioner kring exempelvis formen på de texter 
som de skulle skriva. Sett ur ett pedagogiskt perspektiv har alla moment i undervisningsförloppet varit 
betydelsefulla. Ur ett forskningsperspektiv har dock studien fokuserats kring några av momenten. 

3.3 Urval och material 
Det första urvalet som gjordes handlade om vilka elevgrupper som skulle delta i studien. Vi valde 
att genomföra undervisningsförloppet tillsammans med de elever vi undervisade i svenska under vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Det innebar att studien kom att omfatta texter skrivna av elever i 
en årskurs tre i grundskolan samt en årskurs tre i gymnasiet.
     Även av det material som samlats in har ett urval gjorts. De elevtexter som analyserats är dikter 
och brev exklusive svarsbrev som eleverna skrivit. Orsaken till urvalet var att det inte gick att utröna 
om eleverna i sina svarsbrev tagit intryck från den skönlitterära boken eller brevet som de svarat på. 
En annan orsak till det urval som gjorts var att det insamlade materialet tenderade att bli för omfat-
tande och då ej möjligt att analysera och sammanställa för den här typen av uppsats. 
     Från eleverna i grundskolan fick vi in sammanlagt tolv dikter, då de flesta arbetade i par. Från 
gymnasieeleverna fick vi in endast sju dikter då några elever valde att inte lämna in. När det gäller 
breven som grundskoleeleverna skrev från huvudkaraktären till en annan karaktär i boken så lämna-
de samtliga 22 elever in. Alla de 21 elever i gymnasiet som närvarade på lektionen lämnade in sina 
brev. Samtliga av dessa dikter och brev har analyserats under forskningsprocessen. Valet att jämföra 
de två årskursernas dikter och brev med varandra berodde på ett intresse hos oss som lärarforskare 
att se vilka likheter och olikheter som finns mellan texter skrivna av elever i skilda åldrar. Valet be-
rodde även på en personlig önskan hos oss som skribenter att genomföra studien tillsammans. Det 
bidrog till att vi fick ett samlat resultat från två olika årskurser som sedan kunde jämföras. 

3.4 Dataanalysmetod
För att bearbeta resultatet har elevtexterna lästs igenom ett flertal gånger i sökande efter återkom-
mande teman. Utifrån analys av elevtexterna samt utifrån våra frågeställningar fastställdes olika 
teman som vi sedan sökt efter vid vidare analys av elevtexterna. Då denna studie är kvalitativ är det 
relevanta inte hur vanligt förekommande olika teman är i elevernas dikter och brev. Istället har vi 
valt att presentera det vi sett kring de olika temana i elevernas texter. I elevernas dikter har vi sökt 
efter följande teman: 

- ord som funnits med bland de gemensamma orden 

- gestaltningar av ensamhet 

- gestaltningar av gemenskap
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I elevernas brev har vi sökt efter följande teman: 

- händelser och innehåll från den skönlitterära boken

- språkliga likheter med den skönlitterära boken

- likheter utifrån bokens bilder

- gestaltningar av ensamhet

- gestaltningar av gemenskap

- inferenser

- annat intressant eller anmärkningsvärt

Dessa teman färgkodades och kommenterades inför analysen. När detta var gjort analyserades hur 
vanligt förekommande de olika temana var i elevernas texter, vilket skapade en samlad bild av vilka 
drag som återfanns i elevtexterna från de olika årskurserna. På så vis har elevtexterna brutits ner och 
enskilda delar analyserats närmare. Vi menar att vi i vår dataanalys arbetat med textanalys, eftersom 
vi sökt mönster i texterna och närläst dessa på ett noggrant sätt.

3.5 Forskningsetiska principer och bortfall
I mötet med elever samt i hantering och presentation av insamlat material har vi tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nytt-
jandekravet (Bryman 2002:440f ). Vi har beaktat dessa principer på följande sätt: eleverna i de båda 
årskurserna samt föräldrarna till de yngre eleverna informerades om syftet med undersökningen. 
Föräldrarna gavs möjlighet att godkänna sina barns medverkan och gymnasieeleverna, som var 
myndiga, fick själva möjlighet att bestämma över sitt deltagande. Samtliga föräldrar samtyckte till 
att deras barn deltog i studien. Några av gymnasieeleverna valde vid något tillfälle att inte lämna in 
sina texter. Allt insamlat material har avidentifierats och eleverna har anonymiserats, de benämns 
med pojke respektive flicka och en siffra. Uppgifter kring namn skyddas så att obehöriga ej har 
tillgång till det. Allt insamlat material används enbart för studiens syfte. 
     Det bortfall som funnits har främst handlat om de insamlade texterna från gymnasieeleverna. 
Undervisningsförloppet i årskursen bestod endast av två lektionstillfällen vilket medförde att elever 
som var frånvarande under något av tillfällena inte skrev texterna. Vid den första lektionen, när 
dikterna skrevs, var många av eleverna frånvarande. Det kan ha bidragit till att flera elever missat 
högläsningen av första halvan av Vem ska trösta knyttet? Utifrån samtyckeskravet gavs eleverna fri-
het att i slutet på lektionen välja om de ville lämna in sina dikter eller inte. Endast ett fåtal dikter 
lämnades in. När det gällde breven så uppmanades alla elever som var närvarande på lektionen att 
lämna in vilket samtliga elever valde att göra. I enlighet med samtyckeskravet uppmanades eleverna 
att, om de inte ville att deras texter skulle vara med i studien, skriva det på sin text. Ingen av gym-
nasieeleverna gjorde det och därmed har alla brev kunnat användas i studien.
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3.6 Metodproblem
Ett metodproblem som uppkommit under studiens gång var att vi inte haft möjlighet att dokumen-
tera hela undervisningsförloppet. Till exempel har de samtal som skett inte spelats in eller filmats 
utan vi har antecknat ur minnet efter lektionernas slut. Under några av grundskolans lektioner 
har klassens ordinarie lärare hjälpt till att anteckna vad eleverna sagt under samtalen. Att grundligt 
dokumentera alla de moment som förekommit i studien hade inte varit möjligt inom ramen för 
uppsatsen. Även material i studien som har dokumenterats har behövt bortprioriteras för att om-
fånget inte ska bli för stort. 
     Ytterligare ett metodproblem som uppkommit under studiens gång är att vi inte kan uttala oss 
om hur metoden skriva sig in i litteraturen fungerat som stöd för eleverna i deras läsförståelse. Det 
sätt som vi utformat undervisningsförloppet på gjorde det inte möjligt för oss att uttala oss om 
metoden fungerat som det var tänkt. Som metodens namn antyder är syftet att eleverna genom 
skrivande ska bli förberedda inför mötet med den skönlitterära boken. Skrivuppgiften ska således 
underlätta den skönlitterära läsningen. I vår studie har vi inte undersökt om elevernas förståelse 
underlättats i mötet med den skönlitterära boken. Därmed kan vi inte veta om skrivuppgiften gjort 
att eleverna kunnat skriva sig in i litteraturen eller inte. 
   Då eleverna i grundskolan arbetade med momenten under en längre tidsperiod gjorde det att 
eleverna hade större möjlighet att göra uppgifterna även om de varit frånvarande. Det bidrog till att 
det inte existerar något bortfall i denna årskurs. 
    En faktor värd att beakta är att några av eleverna kan ha varit frånvarande under någon av lektio-
nerna då Vem ska trösta knyttet? lästes. Det kan ha bidragit till att de eleverna missat en del av bokens 
handling, vilket kan ha försvårat uppgiften att skriva brev. De gymnasieelever som varit frånvarande 
vid det första högläsningstillfället fick möjlighet att läsa i den skönlitterära boken för att få del av 
hela handlingen. Tidspressen för skrivuppgiften bidrog dock till att alla elever inte tog sig den tiden. 
Det resulterade i att några av eleverna kan ha missat viktiga detaljer kring Knytts historia.

3.7 Skrivprocessen
Skrivandet av uppsatsen har varit en gemensam process där de olika delarna skrivits tillsammans 
och var för sig av oss två skribenter. Vid de tillfällen då stycken av uppsatsen skrivits individuellt 
har texten sedan gemensamt lästs igenom och redigerats för att skapa en sammanhållen text. Re-
sultatredovisning och diskussionskapitel har skrivits gemensamt då analysen fortgick parallellt med 
skrivandet och båda skribenterna behövde vara delaktiga i det arbetet. Vi ser oss som författare till 
hela texten och kan därför inte säga vem som skrivit vilken del. Texten och alla de delar den består 
av är således en gemensam produkt och en helhet som vi står för båda två.
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4 Resultat - Undervisningsförloppet

Studiens resultat är uppdelat i två delar. Den första delen presenterar undervisningsförloppet som 
studien baseras på. Den andra delen presenterar den analys av elevtexter som genomförts. Förhopp-
ningen är att de två delarna ska bli till en helhet som förbereder läsaren inför studiens avslutande 
diskussionskapitel. För att tydligare inta rollen som forskare har vi valt att benämna oss själva som 
lärare i resultatbeskrivningen.

4.1 Introduktion till Vem ska trösta knyttet?
För att förenkla förståelsen av studiens resultat kommer handlingen i boken Vem ska trösta knyttet? 
(Jansson, 1960) här att presenteras i korthet. För att fördjupa förståelsen av boken ges två forskares 
perspektiv på hur bilderböcker kan fungera som ett medium samt tolkningar som kan göras utifrån 
boken Vem ska trösta knyttet?
     När Tove Jansson skriver personnamn använder hon gemener, vi har dock valt att skriva första 
bokstaven med en versal för att öka läsvänligheten.

4.1.1 VAL AV BOK OCH BOKENS HANDLING

Vid val av litteratur eftersöktes en skönlitterär bok som kunde fungera för elever i både nio- och 
artonårsåldern. Vi ville finna en bok som innehöll teman som kan vara aktuella för elever i olika 
åldrar och som gick att arbeta vidare med. En önskan hos oss var även att eleverna skulle få ta del 
av ett verk skrivet av en känd nordisk 1900-tals författare. 
     Vem ska trösta knyttet? behandlar i stort två teman: ensamhet och gemenskap. (Kåreland 
1994:49). Boken handlar om ett ensamt litet Knytt som flyr från sitt ensamma hus av rädsla för 
mörker och otäcka ljud. Knytt tar sig runt i världen och ser andra varelser umgås med varandra, 
själv vågar han inte ta kontakt med andra utan håller sig utanför. Under handlingens gång beger 
sig Knytt till havet där han hittar en flaskpost med ett brev från Skrutt som är rädd och i behov 
av tröst. Denna händelse innebär en vändpunkt för Knytt och han beger sig iväg för att försöka 
finna Skrutt. På den fortsatta resan har en förändring skett hos Knytt, plötsligt vågar han ta kon-
takt med andra varelser och han blir sedd. Vetskapen om Skrutts behov av tröst får Knytt att våga 
trotsa sin rädsla så till den grad att han slutligen vågar bita den skrämmande varelsen Mårran i 
svansen. När Knytt och Skrutt sedan möts blir Knytt nervös och går iväg för att skriva ner sina 
tankar, dock utan framgång. Här bjuds läsaren in i texten för att hjälpa honom att skriva brevet. 
Slutligen får Knytt sin Skrutt och de kan trösta varandra (Jansson 1960). Att läsaren bjuds in att 
hjälpa Knytt formulera sitt brev kan ses som ett exempel på metafiktivt berättande. Ett sådant 
berättande kan bland annat karaktäriseras av att författaren bjuder in läsaren att delta i dennes 
arbete (Kåreland 2015:135f ).
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4.1.2 ANALYS AV BOKEN

Kåreland (2015:124) beskriver handlingen i Vem ska trösta knyttet? som ett drama om livet där 
den vandring Knytt genomför beskriver en förflyttning från det ensamma mörkret till en gemen-
skap präglad av ljus. Berättelsen om Knytt kan anses skildra en tonårsproblematik där Knytt är 
en ung individ som i sin vandring mot vuxenvärlden lämnar det välkända för att ta reda på vem 
han är. Den förändring som sker inom Knytt går även att se vid en jämförelse mellan bokens 
första och sista bild (Kåreland 2015:124f ). På den första bilden, som är svartvit, sitter Knytt i ett 
mörkt rum uppfylld av ett inre mörker som de fem lamporna som syns bredvid honom på bilden 
inte tycks kunna ta bort. På bokens sista bild går det att se hur Knytt tillsammans med Skrutt 
flyttat in i ett snäckhus, vilket beskrivs som ”ett öppet organiskt hem som är närmare förbundet 
med naturen än det första hemmet” (Kåreland 2015:125). Tove Jansson använder ofta havet 
som en bildspråklig symbol. I hennes berättelser ses havet som en symbol för något positivt och 
kan även fungera som en illustration för att alla människor ska färdas över livets hav (Kåreland 
2015:153f ). 

4.1.3 BOKENS FORM

Att boken är en bilderbok innebär enligt Kåreland (2015:72f ) att flera medier tillsammans skapar 
berättandet. Genom layout, bild och ord kan en historia berättas. Lene Illum (2012:216) menar att 
bilderboken har en medial funktion vilket innebär att den utöver sitt visuella och verbala uttryck 
ofta innefattar ett muntligt element, då bilderboken ofta brukas för högläsning. Det är något som 
kan göra att formuleringarna i texten ofta liknar det muntliga berättandet i bland annat dialoger 
(Illum 2012:216). 
     Boken Vem ska trösta knyttet? har en text som rimmar enligt ett givet mönster (Kåreland 1994:52). 
Var och en av textens strofer består av tolv rader som är rimmade enligt mönstret ab, ab, cc, dd, ee, 
ff. Boken är skriven utan stilbrytningar på en fallande, trokeisk rytm. Ordet tröst är återkommande 
i varje strof i bokens första halva. Ordet återfinns i en slags refräng formulerad som en fråga som 
sedan besvaras genom ett visdomsord. I bokens andra halva har refrängen upphört och fokus ligger 
istället på att Skrutt behöver bli tröstad (Kåreland 1994:52).

4.2 Beskrivning av undervisningsförloppet 
Undervisningsförloppet kan huvudsakligen delas in i sex moment: diktskrivande, högläsning, text-
analys, högläsning, brevskrivande samt högläsning och avslutning. De olika momenten beskrivs 
nedan. Integrerat i momenten har en introduktion av författaren Tove Jansson gjorts vid olika 
tillfällen i de båda klasserna. 

4.2.1 MOMENT 1 - DIKTSKRIVANDE

Undervisningsförloppet inleddes med att tema ensamhet togs upp i de båda klasserna. Läraren frå-
gade vad eleverna tänkte på när de hörde ordet ensamhet. Eleverna fick associera kring temat och 
orden de nämnde skrevs upp på whiteboard respektive blädderblock (se bilaga 1 och 2). Med ut-
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gångspunkt i dessa ord fick eleverna i uppgift att skriva dikter om ensamhet. Här prövades metoden 
skriva sig in i litteraturen. De gemensamma orden fanns synliga för eleverna under skrivprocessen. 
     Under introduktionen var det många av grundskoleeleverna som berättade om sina upplevelser 
av ensamhet. Inför diktskrivandet fick dessa elever höra några dikter om ensamhet som läraren 
respektive några författare skrivit, det syftade till att påminna om diktens form och ge inspiration. 
De flesta grundskoleeleverna skrev dikter i par, det var en kreativ stämning i klassrummet. Några 
elever skrev sina dikter som en löpande text och för att anpassa texterna till diktens form blev det 
nödvändigt att läraren hade en genomgång om radbrytning. Efter denna fick eleverna möjlighet att 
ändra radbrytning i sina dikter. Eleverna fick sedan skriva rent dikterna på fint papper.
     I gymnasiet hade flera av eleverna svårt att komma igång med diktskrivandet. En elev uttryckte 
att hen inte gjort något sådant sedan grundskolan. Efter en liten stund kom dock alla elever igång 
och skrev. Läraren hade före lektionsstart planerat att ägna 15 minuter av lektionen åt diktskri-
vande. På grund av att andra moment tog längre tid fick eleverna endast ägna ungefär 10 minuter 
åt att skriva dikter. Det upplevdes av eleverna som en pressad situation, trots detta skrev samtliga 
gymnasieelever någon form av dikt.
     När dikterna var färdigskrivna fick eleverna i de båda årskurserna öva på att läsa dikterna högt 
för varandra i mindre grupper, eleverna fick sedan möjlighet att läsa upp sina dikter för klassen. De 
flesta av grundskoleeleverna valde att läsa upp sina dikter och några av gymnasieeleverna.

4.2.2 MOMENT 2 - HÖGLÄSNING

Efter att eleverna skrivit dikter lästes Vem ska trösta knyttet? fram till då Knytt är på stranden, således 
till sjätte uppslaget. Boken lästes högt för eleverna. Gymnasieelevernas lärare hade en introduktion 
om Tove Jansson före högläsningen. Syftet var att skapa ett större intresse för boken och sätta in den 
i ett sammanhang. För grundskoleeleverna introducerades Vem ska trösta knyttet? genom att eleverna 
fick se på bokens framsida, här var syftet att de skulle få möjlighet att utveckla förförståelse inför 
mötet med den skönlitterära texten. 
     Vid högläsning satt grundskoleeleverna i ring på golvet. Det var ett medvetet val för att skapa en 
känsla av närhet och underlätta för eleverna att senare samtala om den lästa texten. Bilderna i boken 
visades för eleverna i grundskolan efter att varje uppslag lästs. Gymnasieeleverna satt i sina bänkar 
under högläsningen. De lyssnade till en inspelning där Tove Jansson (Svenska Yle arkivet, 1984) 
läste och bokens bilder visades samtidigt med hjälp av projektor. Här uppstod ett problem med 
tekniken, då läraren inte lyckades få klassrummets högtalare att fungera, vilket gjorde att eleverna 
fick lyssna på uppläsningen endast med hjälp av datorns högtalare, det kan ha bidragit till problem 
att höra allt.
      Då boken lästes högt ställde några elever i grundskolan frågor, och ibland fick ord i texten förkla-
ras. Eleverna tittade särskilt efter var Knytt befann sig på bilderna. Efter högläsningen fick eleverna 
i grundskolan möjlighet att samtala om det lästa. Samtalet inleddes med att läraren ställde frågor 
om hur Knytt känner sig och vad hans ensamhet kan bero på. Eleverna ville titta extra på bilderna 
och undrade exempelvis vilket hus som var Knytts. Det var några elever som var framträdande i 
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samtalet. För gymnasieeleverna skedde inget samtal efter läsningen utan istället fick eleverna arbeta 
vidare med nästa uppgift, textanalys.

4.2.3 MOMENT 3 - TEXTANALYS

Det tredje momentet som eleverna fick arbeta med innebar att de skulle analysera den lästa texten för 
att försöka se hur bokens huvudkaraktär Knytt är ensam. Eleverna i båda årskurserna fick gruppvis 
analysera delar av boken. Grundskoleeleverna fick analysera ett av bokens uppslag medan eleverna i 
gymnasiet fick analysera hela första halvan av boken. Alla eleverna fick i uppgift att markera de ord 
som visade läsaren att huvudkaraktären är ensam. Gymnasieeleverna fick även leta efter stilfigurer i 
texten. Eleverna kom snabbt igång med denna uppgift och verkade tycka att uppgiften var rolig. Lä-
raren i gymnasiet skrev upp namn på stilfigurer på tavlan för att hjälpa eleverna att fördjupa sin analys.  
     Eleverna i grundskolan fick göra textanalysen som en av flera uppgifter på ett arbetsblad. Ar-
betsbladet handlade även om de visdomsord som återfinns i Vem ska trösta knyttet? En del elever 
upplevde det här arbetet som svårt, eventuellt var arbetsbladet för långt och krävande. Grupparbete 
som arbetsform verkade vara relativt nytt för eleverna.  

4.2.4 MOMENT 4 - HÖGLÄSNING

I det här momentet fortsatte högläsningen fram till det näst sista uppslaget, där läsaren upp-
manas att hjälpa Knytt formulera ett brev. I stort gällde nu samma yttre ramar som vid första 
högläsningsmomentet. En skillnad för gymnasieeleverna var att uppspelningen från internet då 
Tove Jansson läste krånglade, vilket gjorde att läraren fick ta över och läsa fortsättningen av boken 
högt. Det syntes som att förändringen inverkade positivt på eleverna, förmodligen berodde det 
på att läraren blev mer närvarande i rummet. Före högläsningen för gymnasieeleverna påminde 
läraren om vem Tove Jansson var och berättade mer fakta om henne som författare. Läraren pre-
senterade även historien kring den verkliga Knytt, som inspirerat Tove Jansson att skriva boken. 
      För grundskoleeleverna inleddes högläsningen med att återberätta bokens handling. Även den 
här gången ställde några elever frågor och kommenterade vad som händer i boken, både under hög-
läsningen och i det efterföljande samtalet. Till exempel undrade eleverna: “Är Mårran en han eller 
hon?”, “Var tog Mårran vägen när Knytt bitit henne i svansen?”, “Varför är himlen gul och vattnet 
rosa?”. En elev påpekade att Knytt blivit väldigt stor på sista sidan, läraren knöt an till kommenta-
ren och frågade eleverna vad det kunde bero på. En elev uttryckte att en orsak kunde vara att Knytt 
nu har en vän. En central skillnad från det första samtalet var att eleverna nu ställde fler frågor och 
tog upp fler samtalsämnen, tidigare hade läraren ställt de flesta frågorna.

4.2.5 MOMENT 5 - BEVSKRIVANDE

Det femte momentet var en skrivuppgift där eleverna utifrån bokens handling skulle skriva ett brev 
från Knytt till Skrutt. Berättarrösten i Vem ska trösta knyttet? ber läsarna hjälpa Knytt med det. Metoden 
meddiktning prövades genom arbetssättet. Till sin hjälp kunde eleverna titta tillbaka på berättelsen i 
boken, eventuellt kan de ha bläddrat fram till sista sidan för att se hur den slutar. I båda årskurserna 



24

gick lärarna först igenom några grunder för hur ett brev skrivs. De flesta gymnasieeleverna uppskat-
tade skrivuppgiften, några av dem hade dock svårt att komma igång. Även i den här skrivsituationen 
fick eleverna i gymnasiet mindre skrivtid än vad läraren planerat, på grund av ett externt moment som 
dök upp utanför det planerade lektionsupplägget. Eleverna fick ungefär 25 minuter på sig att skriva 
sina brev, tidsbristen var något som flera av eleverna påpekade i den efterföljande utvärderingen.  
     Hos grundskoleeleverna var det till en början rörigt under lektionen då de skrev sina brev. 
En del elever kom inte igång och några visste inte vad de skulle skriva. Läraren märkte att 
eleverna hade behövt stöd i början av skrivprocessen till exempel genom att centralt inne-
håll i handlingen återberättats. Läraren märkte även att eleverna behövt se arbetsgången tyd-
ligare. När eleverna vid det andra tillfället fortsatte skriva sina brev åtgärdades det med en 
längre och mer specifik inledning där handling och struktur för uppgiften tydliggjordes. Det 
bidrog till att eleverna vid detta tillfälle var fokuserade på skrivandet och arbetsro uppstod.  
     När eleverna skrivit klart sina brev fick de byta brev med varandra. I grundskolan samlades alla 
brev in och eleverna fick därefter “post”. Eleverna i gymnasiet fick själva välja vem de ville byta 
brev med. Alla elever skulle skriva ett svar på någon av klasskamraternas brev. Eleverna fick göra 
ett perspektivbyte och nu skriva brev från Skrutt, även detta skulle fungera som ett slags meddikt-
ning. Gymnasieelevernas skrivtid begränsades i det här fallet till ungefär 10 minuter på grund av 
tidspress. Eleverna i grundskolan uppskattade att få “post” och att svara på en klasskamrats brev.  

4.2.6 MOMENT 6 - HÖGLÄSNING OCH AVSLUTNING

Avslutningsvis lästes bokens två sista uppslag högt för eleverna. Läsningen fick tillsammans med en 
utvärdering om arbetsområdet fungera som avslutning för gymnasieeleverna. För grundskoleele-
verna bestod det avslutande momentet av olika delar. Först lästes boken klart, därefter samtalade 
läraren och eleverna en stund om Knytts förändring. Eleverna ansåg att Knytt nu inte var ensam 
längre, att han var glad, modig och mer vuxen. Eleverna tog upp hur bilden där Knytt och Skrutt 
möts skiljer sig från övriga bilder i boken, de tyckte att bilden där de möts var mer färgglad, en 
elev kommenterade och sa “de ser pussnödiga ut”. Tidigare under arbetets gång hade eleverna 
fått i läxa att läsa en kort faktatext om Tove Jansson samt svara på frågor om henne. Nu berättade 
läraren mer om Tove Jansson och den verkliga Knytt. Avslutningsvis fick eleverna höra om hur 
författaren själv känt sig som ett Knytt (Björk 2003:122). Eleverna fick även fylla i en utvärdering 
om arbetsområdet. 
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5 Resultat - Analys av elevtexter

Utifrån tidigare nämnt urval har analys gjorts av elevernas dikter samt brev. Analysen presenteras i 
två avsnitt, i det första avsnittet analyseras elevernas dikter och i det andra deras brev. 

5.1 Dikter
I följande avsnitt beskrivs hur elevernas dikter skapats. Till en början beskrivs hur eleverna använt 
sig av de ord som samlats in under förarbetet. Därefter analyseras hur eleverna gestaltat ensamhet, 
både med hjälp av de gemensamma orden samt genom eget skapande. Analysen illustreras med 
elevtexter.

5.1.1 HUR DIKTER SKAPAS MED HJÄLP AV GEMENSAMMA ORD

De ord som eleverna associerat kring utifrån ordet ensamhet fanns under momentet nedskrivna på 
whiteboard och blädderblock (se bilaga 1 och 2). Orden var på detta vis väl synliga för alla elever 
under diktskrivandets gång. Det går att se hur eleverna använt de gemensamma orden när de for-
mulerat sina dikter. Bland grundskolans elever har några använt få ord medan andra använt ett 
flertal. Två exempel på texter där elever använder ett respektive flera ord finns i följande dikter. I 
kommande dikter har de gemensamma orden kursiverats för att tydliggöras:

Dikt 1  
Ensam het 
Man blir ner sleppt i en öken och dör 
sen blir man uppäten av gamar sen 
ajjö ajjö 
(Pojke 2, gr 3) 

Dikt 2 
Ensamhet 
Ensamhet känns tråkit 
och skönt ibland. 
Jag är ledsen när jag är ensam. 
Jag är själv i ett rum. 
Det känns jobbigt när jag är Själv. 
Det är tyst Som i en skog. 
Jag önskar att jag aldrig mer  
behöver vara ensam. 
(Flicka 7 och Flicka 8, gr 3)

De yngre eleverna använder sig av de gemensamma orden så att diktens meningar och dikten som 
helhet får ett innehåll med hjälp av dem. I flera fall blir dessa ord meningsbärande och skapar en 
struktur kring vilken eleverna bygger upp sina dikter. Bland elevernas dikter finns det även exempel 
där elever på ett mer abstrakt sätt använt sig av de gemensamma orden i meningskonstruktionen. 
Ett exempel på det går att se i följande dikts fjärde till nionde rad.
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Dikt 3 
ENSAMHET 
Jag är ensam hemma [1] 
jag känner mig ensam i ett rum - [2] 
utan dörar. [3] 
Ingen ting kan glädja mig i - [4] 
det tysta. [5] 
Något sänker mig i det Kalla. [6] 
I möjligheten finns det Sorg och - [7] 
tystnad. [8] 
Väntan är aldrig ensam i sorgen. [9] 
Jag hör fönstret knaka och dören - [10] 
öppnas och där står min mamma. [11] 
(Flicka 2 och Pojke 8, gr 3)

I diktens fjärde rad går det att se hur sättet dikten är skriven på ändras från ett konkret till ett något 
mer abstrakt beskrivande. Diktens budskap förmedlas nu på ett mer symboliskt och filosofiskt sätt. 
Det skrivsättet håller i sig fram till slutet av nionde raden. Framförallt rad sju till nio bidrar till att 
dikten blir svårförståelig. Det är som att elevernas ambition att använda sig av de gemensamma 
orden får större betydelse än att innehållet ska bli begripligt. 
     Även eleverna i gymnasiet hade de gemensamma orden framför sig på whiteboard när de skrev 
sina dikter. Intressant att notera är att flera av gymnasieelevernas dikter är skrivna på rim. Här finns 
en tydlig skillnad i jämförelse med grundskoleelevernas dikter, där ingen dikt är skriven på rim. 
När det gäller gymnasieelevernas dikter finns det exempel där de gemensamma orden använts på 
ett liknande sätt som hos eleverna i grundskolan. Orden ger även här ett innehåll och en struktur 
till elevernas dikter. Ett exempel går att se nedan, där orden isolerad och tillhörighet blir meningsbä-
rande och ger dikten en handling. 

Dikt 4 
Ensamhet – dikt 
Ensam i världen, 
helt isolerad på färden. 
Tomt hus, tom säng. 
Vad har livet för poäng? 
Tillhörighet är något vi söker. 
allt vi gör är försöker. 
Mörkt, tomt och kallt, 
Kan ensamhet vara självvald trotsallt? 
(Flicka 16, gy 3)  

De gemensamma orden användes av gymnasieeleverna även på ett annat sätt, ordens innehåll fick 
fungera temaskapande för elevernas dikter. Ett exempel är hur det gemensamma ordet isolerad anger 
ett tema till de tre första raderna i följande dikt. I den sista raden återspeglas ordet tomhet som även 
fanns med bland de gemensamma orden. 

Dikt 5 
I den djupa skogen finns en stuga [1] 
Där sitter en man och saknar sin förra fruga [2] 
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Han har suttit där i många år [3] 
Saknaden är mycket svår [4] 
Men kvinnan kommer aldrig att återvända [5] 
För hon har en mycket fullspäckad agenda [6] 
Medan kvinnan har nya vackra barn [7] 
Har mannen inte längre något kvar [8] 
(Flicka 1, gy 3)

När eleven beskriver att mannen under lång tid befunnit sig i en djup skog går det att förstå att han 
är isolerad. Beskrivningen i diktens åttonde rad av att mannen inte har något kvar går att knyta till 
ordet tomhet, något som mannen i dikten förmodligen upplever.

5.1.2 HUR GESTALTNING SKAPAS MED HJÄLP AV GEMENSAMMA ORD 
Ensamhet är en grundkänsla som kan gestaltas i text. Med hjälp av elevernas kreativa skapande har 
deras egen röst i texten lyfts fram. I följande avsnitt kommer elevernas gestaltning av ensamhet att 
beskrivas.
     Grundskoleeleverna skapar gestaltningar av ensamhet i sina dikter genom att använda de ge-
mensamma orden. Det sker då eleverna formar sina gestaltningar genom att skapa meningar där de 
gemensamma orden ingår. För att visa hur det kan se ut visar vi återigen denna dikt skriven av två 
flickor i grundskolan. Här har de gemensamma orden kursiverats samt gestaltningarna av ensamhet 
strukits under. 

Dikt 6 
Ensamhet 
Ensamhet känns tråkit 
och skönt ibland. 
Jag är ledsen när jag är ensam. 
Jag är själv i ett rum. 
Det känns jobbigt när jag är Själv. 
Det är tyst Som i en skog. 
Jag önskar att jag aldrig mer  
behöver vara ensam. 
(Flicka 7 och Flicka 8, gr 3)

Gymnasieeleverna skapar däremot ofta gestaltningar med hjälp av den innebörd som de gemen-
samma orden (se bilaga 2) förmedlar, således återfinns sällan de gemensamma orden i elevernas 
gestaltningar. I följande citat anser vi att det gemensamma ordet tomhet kan ha inspirerat elevens 
gestaltning. Gestaltningen har strukits under.

Diktcitat 1 
Ensam i den växande rädslan om att det mänskliga förståndet 
snart är ett minne blott. 
(Flicka 2, gy 3).

Ordet tomhet verkar främst ha inspirerat beskrivningen av att det mänskliga förståndet snart är 
försvunnet. I en sådan situation kan tillvaron upplevas tom. 
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5.1.3 HUR OLIKA GESTALTNINGAR AV ENSAMHET SKAPAS

Vi har delat in gestaltningarna i tre kategorier för att tydliggöra deras olika karaktär: inre gestalt-
ning, rumslig gestaltning och bildlig gestaltning. I den första kategorin av gestaltningar som vi sett, 
inre gestaltning, beskriver eleverna de inre processerna vid ensamhet såsom tankar, känslor och 
upplevelser. I de två citat som följer gestaltas hur ensamhet känns tråkigt, konstigt och skrämmande 
samt hur det då inte går att tänka. I elevexemplen nedan har gestaltningarna strukits under och de 
gemensamma orden kursiverats. 

Diktcitat 2 
Det känns tråkigt 
konstigt i hela kroppen  
(Pojke 1, gr 3)  

Diktcitat 3 
 /…/ men jag är så rädd 
jag kan inte 
tänka det känns 
Som om någon kolar 
På mig  
(Pojke 3, gr 3).

Rumslig gestaltning innefattar det rum eller den situation där någon kan vara ensam och där en-
samheten på så sätt gestaltar sig. I diktcitat 4 beskrivs det tysta hemmet som ett rum för ensamhet. 
I diktcitat 5 utgörs rummet av stugan i skogen där saknaden gestaltas: 

Diktcitat 4  
när man är Hemma Själv 
är det tyst 
(Pojke 4, gr 3) 

Diktcitat 5 
I den djupa skogen finns en stuga 
Där sitter en man och saknar sin förra fruga  
(Flicka 1, gy 3) 

Den tredje kategorin av gestaltning som syns i elevernas texter är bildlig gestaltning. Kategorin om-
fattar bildliga beskrivningar, liknelser och metaforer. En liknelse finns i diktcitat 6 och en metafor 
i diktcitat 7:

Diktcitat 6 
Ensamhet är dyster 
som en stor öken.  
(Pojke 1, gr 3)  

Diktcitat 7 
Ensam i världen [1] 
helt isolerad på färden. [2] 
Tomt hus, tom säng. [3] 
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Vad har livet för poäng? [4] 
(Flicka 16, gy 3) 

Liknelsen i diktcitat 6 uttrycks genom att den dystra känslan kring ensamhet jämförs med en öken. 
I diktcitat 7 finns en metafor på rad ett och två, ensamhet beskrivs med hur någon är isolerad på 
livets färd. I diktens tredje rad gestaltas ensamhet bildligt genom att beskriva ett tomt hus och en 
tom säng. 
     Det finns även vissa gestaltningar som eleverna skapat som hör hemma i flera kategorier. Ett 
exempel på det går att se i följande dikt:

Dikt 7 
Ensamhet 
Jag har gått vilse i Skogen. [1] 
Jag är själv och det är tyst. [2] 
Det är mörkt och läskigt. [3] 
Jag känner mig rädd. [4] 
Det är Stort och ensamt [5] 
Och jag ser bara träd. [6] 
Jag är Ledsen. [7] 
(Flicka 5, gr 3)

I denna dikt kan vi se exempel på alla tre slag av gestaltningar. Den inre gestaltningen går att se i rad 
tre, fyra och sju som beskriver hur subjektet känner sig. Den rumsliga gestaltningen utgörs av rad 
ett, två, fem och sex där ensamheten får en yttre ram. Den bildliga gestaltningen kan ses i hela dik-
ten om skogen ses som en metafor för livet. De många träden som beskrivs i rad sex kan då visa på 
att subjektet i fråga har begränsad sikt och inte kan se sin framtid, vilket kan leda till uppgivenhet.

5.2 Brev
Avsnittet som följer presenterar elevernas brev från Knytt till Skrutt. Till en början beskrivs hur 
eleverna uttrycker den skönlitterära bokens handling. Därefter beskrivs hur de på olika sätt imiterar 
bokens form. Som avslutning analyseras elevernas kreativa skapande utifrån tre aspekter; gestalt-
ning, inferenser samt utvidgning av berättelsen. Även här illustreras analysen med elevtexter. 

5.2.1 HUR BOKENS HANDLING UTTRYCKS

I breven kan vi se att grundskoleeleverna återger den skönlitterära textens händelseförlopp på ett 
kronologiskt sätt. Utvalda händelser i boken presenteras i den tidsordning de inträffat. I flera av 
elevernas brev bygger hela brevets innehåll på återberättande, men ofta sätter de även ord på Knytts 
känslor. I dessa fall lämnar eleverna beskrivningarna av situationen i boken för att istället beskriva 
hur Knytt känner. Följande brev är ett exempel på båda varianterna. Den kursiva texten visar på 
händelser som hämtats från den skönlitterära boken och den understrukna texten beskriver Knytts 
känslor:

Brev 1  
Hej Skrutt jag heter                                                              
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knytt och jag har gått hemifrån  
för jag vart så rädd för hemulerna.  
Jag har vandrat ijenom dima och  
skogar. Kommit till en vacker strand.  
Där hittade jag en jete stor slät  
Snäcka. Då så såg jag det det låg  
något i vattnet. det var en flaskpost  
det var då jag vart modig. Och nästa  
morgon rode jag ut i vattnet  
och då upptekte jag att alla andra  
uppeckte mig. Men jag rode vidare  
för jag ville hitta dig. Sänn kom  
jag framm och såg Måran då vart  
jag jete modig. Jag vart så movdig  
så jag började dansa och sänn   
bet jag Måran i svansen.  
Hälsningar knytt  
(Flicka 9, gr 3) 

Även gymnasieeleverna återger delar av den skönlitterära textens handling i sina brev men på ett 
annorlunda sätt. Breven visar hur eleverna kan ta ett steg ifrån den skönlitterära boken. De kan 
sammanfatta bokens handling på ett sätt som antyder att de kan överblicka handlingen och se dess 
helhet. Utifrån detta väljer eleverna ut och sammanfattar de delar av texten som de vill använda sig 
av. Bearbetningen bidrar till att gymnasieelevernas brev kan ses som självständiga texter. Genom 
att ta ett steg ifrån den skönlitterära boken kan eleverna använda sig av dess innehåll för att skapa 
något nytt. Här följer ett brev där detta illustreras, även här visar understrykningen Knytts känslor 
och kursiv stil på händelser från boken. 

Brev 2 
TILL SKRUTT 
Hela mitt liv har jag varit rädd, 
Och ensam hemma suttit på min bädd. 
För blyg för att någon kontakt ta, 
Fast en vän är det enda jag vill ha. 
Hemulernas steg och mårrans tjut om natten, 
Har gjort mig rädd ända ut i hatten. 
Jag vill så gärna va ett lyckligt knytt, 
Varav från mitt ensamma hus jag flytt. 
Ensam jag vandra när jag ditt brev 
Fann, där det ensamt låg och drev. 
Flaskpost i atlantens svarta vatten, 
Ledde mig till dig den här natten. 
Jag blev så glad när jag fann nån som mig 
För jag tror jag skulle finna en bra vän i dig. 
FRÅN DITT KNYTT  
(Flicka 4, gy 3)

Flicka 4 visar i brev 2 på en förmåga att kunna återberätta det Knytt upplevt, men med egna ord. 
Hon skapar även något eget genom de uttryck för Knytts känslor som presenteras i brevet. Genom 
känslorna som uttrycks tar Flicka 4 ett steg ifrån den skönlitterära boken.
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5.2.2 HUR BOKENS FORM IMITERAS - RIM 
Bland grundskolans elever är rim ovanligt. De rim som förekommer återfinns i de formuleringar 
som är lånade från den skönlitterära boken. Således är rimmen inte påkomna av eleverna själva. 
Rimmen dyker upp vid enstaka tillfällen i elevernas texter och utgör inte ett mönster i texten. Ett 
exempel på hur en elev använt rim på det sättet går att se i följande citat. Kursiv stil visar på att 
texten är lånad från boken och orden som rimmar är understrukna. 

Brevcitat 1 
/.../ 
Jag lämnade mitt hus Jag var rädd, 
och ensam och Jag flydde från mitt 
hus. Jag ångrade mig, Jag var 
dum och lät mörker och kyla flytta in i mina rum. 
/.../ 
(Pojke 9, gr 3)

Som synliggörs i brev 2 (5.2.1) är rim vanligt förekommande i gymnasieelevernas brev. Det kan 
vara ett sätt att efterlikna den skönlitterära boken som är skriven med rim. Ibland lånar eleverna 
rim direkt från den skönlitterära boken genom att återanvända de ord som Tove Jansson rimmat 
med. Det händer att endast ett av orden ur rim-paren används och ett eget rim skapas utifrån det. 
För att illustrera hur rim lånas från den skönlitterära boken följer här ett exempel. Lånade rimord 
är kursiverade och rimmen understrukna. 

Brev 3 
Till Skrutt 
Kära Skrutt, jag har alltid varit 
ensam. Ensam i mitt hus fastän jag 
tände alla ljus. Jag har aldrig haft 
en vän: inte en endaste person har 
jag känt. Jag har alltid varit så 
gruvligt rädd: och ingen har 
någonsin sätt mig, det tänker jag 
på i min bädd. 
(Flicka 10, gy 3)

Det förekommer även att eleverna i gymnasiet skapar egna rim som är fristående från den skönlit-
terära boken. Flicka 1 i gymnasiet har skrivit enligt samma rim-mönster som Tove Jansson vilket 
innebär att texten rimmar enligt följande mönster: ab, ab, cc, dd, ee, ff. Som ett förtydligande har vi 
skrivit ut bokstäverna efter raderna i elevens brev nedan. De egenformulerade rimmen är markerade 
genom understrykningar. 

Brev 4 
Kära Skruttet, 
Alltid har jag känt mig ensam och liten. [a] 
När andra människor leker har jag bara på dem tittat. [b] 
Som den hemska, irriterande parasiten [a] 
Modet för att med någon prata har jag aldrig hittat.[b] 
En dag, när jag vid Atlantens svarta vatten satt, [c] 
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Hittade jag något som för mig var en riktig skatt [c] 
Det var ett brev som kom i en flaska, [d] 
Och jag kände hur jag redan började upp mig gaska. [d] 
Jag fick nämligen en ny mening i livet mitt, [e] 
Eftersom jag insåg att jag behövde förbättra humöret ditt. [e] 
Nu skulle en resa för att leta efter dig börja [f ] 
Och jag kunde inte längre över mitt eget liv sörja. [f ] 
 /.../ 
(Flicka 1, gy 3)

5.2.3 HUR BOKENS FORM IMITERAS – LÅNADE FORMULERINGAR

Som visats i brevcitat 1 använder sig eleverna i grundskolan ibland av lånade avsnitt från den skön-
litterära boken. Avsnitten består av flera ord, en hel mening eller delar av flera meningar. De lånade 
partierna avviker från hur brevet i övrigt är skrivet både gällande ordval och meningsbyggnad. Det 
bidrar till att de nya avsnitten skiljer sig språkligt från brevet i stort. Ett exempel på hur en elev gjort 
detta i sitt brev går att se i följande text. Vid jämförelse mellan rad ett till tre och rad sju till tio går 
det att se en tydlig kontrast mellan elevens egen meningskonstruktioner och den som lånats från 
boken. Lånade ord och formuleringar har kursiverats för förtydligande:

Brev 5 
Kära Skrutt jag är ett [1] 
ensamt troll Som skulle [2] 
Vilja ha en vän för jag är så ensam. [3] 
Jag vart så räd för [4] 
måran tjut och för [5] 
hemulerna med sina tung steg. [6] 
Men nästa morgon vart [7] 
dimman Kall och grå jag [8] 
vill helre äta opp min hatt [9] 
enatt Stana en natt till. [10] 
Så jag sprang bortom [11] 
Skogen och tänkte jag [12] 
var dum som Som lät [13] 
mörker flytta in i mitt hus. Jag Såg ingen [14] 
som jag kände jag vågade [15] 
ej säga hej jag sågs [16] 
ej till. [17] 
/.../ 
(Flicka 2, gr 3)

Även de äldre eleverna lånar formuleringar från den skönlitterära boken men de väver in dessa i 
sina texter. Utöver de lånade rimmen som tidigare beskrivits använder eleverna Tove Janssons for-
muleringar. Ibland är det delar av en mening som lånas in och ibland en hel mening. De lånade 
formuleringarna tillsammans med gymnasieelevernas meningsbyggnad och ordval bidrar till att en 
helhet skapas. Orden blir invävda i elevernas texter så att de passar in i sammanhanget och fungerar 
med textens övriga formuleringar. Se följande elevtext som ett exempel, formuleringar som lånats 
från Tove Jansson är kursiverade:
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Brev 6 
/.../ Det var en gång 
ett litet Knytt, det är jag. Från början 
bodde jag ensam i ett hus o var så 
rädd varje kväll. Jag ville inget hellre än 
att lämna huset. Jag började gå o gå men 
hittade inte enda person jag kände. 
Trots att mina skor var trånga kom jag 
fram till havet men inte ens där fanns det 
någon som kunde trösta mig. Jag var så 
ensam som ett knytt kan bli. På stranden 
mådde jag bra, hemulerna var långt borta 
o jag fann en snäcka stor o vit. 
En dag fann jag en flaska som i havet 
låg o flöt, det första brev jag någonsin 
fått. Plötsligt kände jag mig inte 
längre ensam och rädd, för du är 
Den rätta för mig. 
Kram, Knytt  
(Flicka 6, gy 3)

Gymnasieelevernas efterliknande av Tove Janssons skrivsätt och formuleringar kan anses vara en 
pastisch. Begreppet pastisch innebär i litterära sammanhang att skribenten försöker ta efter den 
stämning och stil som finns i den modelltext skribenten vill efterlikna (Lång 1964:385f ). Ett ex-
empel på detta går att se i följande elevtext som kan anses vara ett exempel på pastisch. Stil och 
stämning försöker efterliknas genom rim som skapar en tydlig struktur samt genom kärnfulla for-
muleringar. Flera av dessa formuleringar är tydligt inspirerade av den skönlitterära boken, vilka har 
kursiverats:

Brev 7 
Hej Skrutt,  
Här är ett brev till dig, 
Eftersom blygheten kom över mig. 
Ändå vill jag berätta, 
För du är den rätta. 
Jag vill berätta om min stora färd, 
Färden där jag upptäckte denna värld. 
Jag har under resan så mycket tittat 
Och en snäcka så vit och slät har jag hittat. 
Men alla dessa vackra ting är ingenting än, 
Om de inte kan uppskattas tillsammans med en vän. 
Att vara ensam är inte lätt, 
Men tillsammans kan vi köpa en hyresrätt. 
// Ditt Knytt  
(Flicka 8, gy 3) 

5.2.4 HUR BOKENS BILDER FÖRMEDLAR INNEHÅLL

Utifrån det vidgade textbegreppet (Wiksten Folkeryd, af Geijerstam & Edling 2006) har vi un-
dersökt om bilderna i Vem ska trösta knyttet? återspeglas i elevernas brev. Den information eleverna 
hämtat från bilderna är sådant som ibland inte finns utskrivet i texten. Eleverna använder sig av 
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bokens bilder för att beskriva vad Knytt gör, hur han känner sig eller för att beskriva föremål eller 
platser som visar var Knytt befinner sig. Det går att se spår av bilderna i boken i flertalet av grund-
skoleelevernas brev, i följande citat har uttryck som inspirerats av bilderna kursiverats:

Brevcitat 2  
Jag Stod På Stranden och Såg 
En Flaska jag gick ut i vattnet och Hämtade den 
(Pojke 4, gr 3) 

Brevcitat 3 
Då komm jag till en strand 
full med vakra stenar och 
sneckor. Då trodde jag inte mina 
ögon där var en snecka 
stor som ett hus. 
(Flicka 3, gr 3)

Det finns även brev skrivna av gymnasieelever där bokens bilder återspeglas i texten, det är dock 
sällsynt. Då det sker har gymnasieeleverna utgått från bilderna för att visa Knytts känslor. Både 
eleverna i grundskolan och gymnasiet utgår främst från den bild där Skrutt och Knytt träffats och 
Mårran har försvunnit (uppslag 12). Bilden skiljer sig från övriga bland annat genom att vara mer 
färgrik samt att Knytt och Skrutt här tar större plats i bilden som helhet. Utifrån hur Knytt ser ut på 
dessa bilder verkar eleverna dra slutsatsen att han är glad. Knytts känslor av glädje har kursiverats: 

Brevcitat 4 
Och jag sökte och sökte sen hita 
jag dej. Och nu käner jag 
mig glad 
(Pojke 1, gr 3) 

Brevcitat 5 
Jag blev så glad när jag fann nån som mig 
För jag tror jag skulle finna en bra vän i dig. 
(Flicka 4, gy 3)

5.2.5 HUR SKAPANDE SKER - GESTALTNING

I elevernas brev gestaltas den skönlitterära bokens två teman; ensamhet och gemenskap. I följande 
avsnitt beskrivs till en början gestaltningar av ensamhet, avslutningsvis beskrivs kort hur gemenskap 
gestaltas i en elevs brev. Gestaltningarna av ensamhet i elevernas brev delas in i de kategorier som 
nämnts vid tidigare beskrivning av gestaltning i elevernas dikter. Kategorierna är inre gestaltning, 
rumslig gestaltning och bildlig gestaltning. Exempel på inre gestaltningar går att se i följande formu-
leringar från elevernas brev, gestaltningarna har strukits under. 

Brevcitat 6 
Kära Skrutt jag är ett 
ensamt troll Som skulle 
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Vilja ha en vän för jag är så ensam. 
(Flicka 2, gr 3) 

Brevcitat 7 
Jag var en gång ensam, så ensam som ett knytt kan bli 
Men efter ditt brev, reste jag över vattnet som ett bi.  
(Pojke 1, gy 3)

I formuleringarna ovan gestaltas Knytts ensamhet genom att det konstateras att han är ensam. En-
samheten betonas i brevcitat 6 genom en önskan om en vän och i brevcitat 7 med en formulering 
som förstärker det redan sagda ”så ensam som ett knytt kan bli”. 
     Uttryck för rumslig gestaltning går att se i följande formuleringar från elevernas texter:

Brevcitat 8 
Jag såg ingen  
som jag kände och vågade 
inte seja hej kan jag få 
prata några ord med dig. 
(Flicka 8, gr 3) 

Brevcitat 9 
För jag känner samhörighet med dig och 
ditt brev är anledningen till mitt 
äventyr. Däremot gör min blygsamhet 
att jag får sova ensam om natten. 
(Flicka 13, gy 3)

Gestaltningen av ensamhet inkluderar i dessa fall en beskrivning av de yttre rum eller den situation 
som Knytt befinner sig i. Beskrivningen av den rumsliga gestaltningen är i exemplen ovan nödvän-
diga för att Knytts ensamhet ska förklaras. Den rumsliga gestaltningen förtydligar de känslor av 
ensamhet som Knytt har, i det första exemplet att han inte vågar ta kontakt med okända och i det 
andra genom att han får sova ensam. 
     Den tredje kategorin, bildlig gestaltning, går att se i följande utdrag ur elevernas brev:

Brevcitat 10 
jag vet hur det känns att vara 
ensam och räd och vara så liten 
i den Stora värld. 
(Flicka 4, gr 3) 

Brevcitat 11 
Mitt förflutna består utav ensamhet och sorg. 
Jag var liksom fast i en ensam borg. 
(Pojke 3, gy 3)

Formuleringarna uttrycker en bildlig gestaltning av ensamhet, i det första exemplet gör eleven en 
jämförelse mellan Knytts upplevelse av litenhet och världen som i hans ögon blir stor. Här är det 
möjligt att uttrycket “världen” står för något mer än enbart den verklighet Knytt befinner sig i. Det 
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gör att den bildliga gestaltningen kan visa på en stor universell ensamhet. I det andra exemplet finns 
en gestaltning i form av en liknelse, ensamheten liknas vid att vara fast i en borg. Det uttrycket 
skulle kunna tolkas som att det inte är möjligt att ta sig därifrån och därmed har en mer varaktig 
ensamhet gestaltats. Hur Knytt beskrivs vara “fast i en ensam borg” fungerar som ett exempel på 
hur gymnasielevernas bildliga gestaltningar är hämtade från sammanhang utanför den skönlitterära 
boken. Det synliggörs även genom följande exempel ur elevernas brev:

Brevcitat 12 
Som den hemska, irriterande parasiten  
(Flicka 1, gy 3) 

I brevcitat 12 gestaltas Knytts blyghet genom att han liknas vid en parasit då han bara iakttar sin 
omgivning. I följande citat gestaltas Knytts blyghet på ett annat sätt, han kan inte göra som han vill 
eftersom blygheten har låst fast honom:

Brevcitat 13 
Blygheten satt som ett lås på mina ben  
(Flicka 14, gy 3).

 
I elevernas texter förekommer även gestaltningar av gemenskap. Gestaltningarna handlar om ut-
tryck som beskriver hur karaktärernas tillhörighet och längtan efter tillhörighet gestaltas. Gestalt-
ningar av gemenskap uttrycks i elevernas brev i båda årskurserna, men är mer vanligt förekom-
mande i breven som gymnasieeleverna skrivit. I ett av gymnasieelevernas brev gestaltas Knytts och 
Skrutts kommande gemenskap:

Brevcitat 14 
Att vi kan vara ensamma tillsammans och det 
kanske är bra. Så att vi inte behöver vara 
rädda, nu när det är du och jag. 
(Flicka 12, gy 3)

5.2.6 HUR SKAPANDE SKER - INFERENSER

Nästan alla elever i både grundskolan och gymnasiet gör inferenser i sina brev. Eleverna ser samband 
mellan olika händelser och formuleringar i den skönlitterära boken och gör inferenser utifrån detta. 
Grundskolans elever gör ofta textbaserade inferenser, där ledtrådarna som behövs finns i själva 
texten. Inferenserna har ofta ett sammanfattande syfte. Eleverna beskriver handlingen kortfattat på 
ett sätt som visar att de länkat samman de olika händelserna i berättelsen. Hur detta kan ske syns i 
citaten nedan. I följande avsnitt har alla inferenser kursiverats:

Brevcitat 15 
Jag har varit med om massa 
saker först var jag ensam och  
red. Då flydde jag bort från 
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mitt hus. Då va jag ensam på 
alla långa vägar. 
(Flicka 3, gr 3) 

  
Brevcitat 16 
Jag jick och jick  
men inget hende men sen 
fick jag dit brev. Och jag  
sökte och sökte sen hita 
jag dej. 
(Pojke 1, gr 3)

Flicka 3 skriver att Knytt var ensam på alla långa vägar, det kan ses som en sammanfattande be-
skrivning av Knytts livssituation då han gett sig av hemifrån. Formuleringen ”alla långa vägar” kan 
fungera som ett uttryck för att vandringen varit svår och ensam. Pojke 2 ger uttryck för att Knytt 
varit ute och vandrat en längre tid utan att det han egentligen söker efter inträffat. Formuleringen 
förstärks i nästa mening där det beskrivs att Knytt har sökt och sökt. Slutligen beskrivs att Knytt 
funnit det han sökt efter; Skrutt.
     Utifrån texten och händelser i boken har eleverna i grundskolan gjort inferenser som visar att 
de dragit egna slutsatser om huvudpersonens situation, känslor och önskemål. Eleverna skriver till 
exempel om Knytts önskan om eller brist på vänskap, något som inte explicit är utskrivet i den 
skönlitterära boken. Följande citat är ett exempel på en modellbaserad inferens, där Pojke 10 använt 
sina förkunskaper för att utifrån bokens handling beskriva att Knytt söker en vän: 

Brevcitat 17 
/…/ jag är lite ensam 
och rädd. jag vill ha 
en vän? Vill du vara 
min vän? 
(Pojke 10, gr 3)

Ytterligare en modellbaserad inferens återfinns i citatet nedan. Nu är det Knytts känslor för Skrutt 
som synliggörs. Utifrån bild, text och egna förkunskaper drar Pojke 12 slutsatser om hur Knytt 
känner som han sedan beskriver i ord. Att säga till någon att ”du är det finaste som finns” samt att 
”jag älskar dig” är erfarenheter som Pojke 12 inte har fått från den skönlitterära boken. Således har 
han de förkunskaperna från något annat sammanhang.

Brevcitat 18 
Du är den finaste som fins. 
Jag älskar dig. 
hälsar knytt. 
(Pojke 12, gr 3) 

En annan slags inferens går att finna i ett brev skrivet av Pojke 11 i grundskolan. Eleven har i sitt 
brev tagit ett kliv från berättelsen och visar på förmåga att se orsakssamband i bokens handling. 
Genom att Skrutt får vara anledningen till Knytts nyvunna mod och beslutsamhet har eleven sett 
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samband mellan händelser i boken. Elevens sätt att göra inferenser på går att se i rad två till fem i 
följande exempel:

Brev 8 
Kära skrutt [1]                                                            
Jag är ensam och jag vill inte vara själv och jag tycker [2] 
att du är det var du som jet mej styrkan och mitt [3] 
mod och att jag ska söka efter dej jag kommer inte ge [4] 
upp inan jag har heta dej och jag flytt Hem ifrån och [5] 
ingen såg mig det var inan jag fick tet brev [6] 
Hälsningar knytt [7] 
(Pojke 11, gr 3)

Likt Pojke 11 gör gymnasieeleverna inferenser på ett sätt som visar att eleverna ser orsakssamband och 
drar slutsatser om Knytts förändring. Eleverna visar i sina inferenser att de kan bearbeta den skönlit-
terära bokens innehåll, ta ett kliv från texten och se på den ur ett metaperspektiv. Flicka 12 har i sitt 
brev formulerat Knytts förändring. Genom att se på bokens händelser med ett utifrånperspektiv har 
hon dragit en slutsats om att Knytt efter mötet med Skrutt ändrat sig och börjat bry sig mer. Se nedan:

Brevcitat 19 
Min blyghet gör mig svag och jag vågar inte 
konversera. Men nu har jag hittat dig, och 
jag känner att jag bryr mig mera. 
Nu vill jag inte vara ensam, nu vill jag inte vara blyg.  
(Flicka 12, gy 3)

I följande exempel gör Flicka 14 en inferens som visar att hon ser likheter mellan Knytt och Skrutt. 
Det går att se hur hon kopplat samman det som hänt Knytt i första halvan av boken med hur Skrutt 
i sitt brev beskriver att hon har det. Det blir synligt i citatet nedan:

Brevcitat 20 
Men så en dag fann jag ett brev i en flaska [1] 
ute i atlantens svarta vatten. Texten var sorgsen och speglade [2] 
mitt liv. Ett ensamt skrutt som skrivit om sitt ensamma [3] 
liv. Den hade ingen vän och kände sig övergiven i skymningen.[4] 
skruttet behövde tröst, något jag sökt efter i mina vandringar [5] 
(Flicka 14, gy 3)

I citatets femte rad gör eleven en inferens som berör Knytts längtan bort från ensamheten. Hon 
visar att hon har förstått den skönlitterära bokens handling och andemening: att Knytt ensam ger 
sig ut på en livsresa och finner det han söker i mötet med Skrutt. 
     Liksom bland grundskoleeleverna gör gymnasieeleverna inferenser som berör Knytts längtan ef-
ter vänskap vilket går att se i följande exempel. Knytts längtan återfinns i raderna fem, åtta och nio. 
I rad fem uttrycks längtan explicit, medan rad åtta uttrycker längtan efter en vän på ett mer implicit 
sätt, eftersom Knytt blir glad av att hitta någon som han är lik. Denna insikt leder att Knytt (i rad 
nio) uttrycker att deras likhet kan leda till en god vänskap.
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Brev 9 
TILL SKRUTT [1] 
Hela mitt liv har jag varit rädd, [2] 
Och ensam hemma suttit på min bädd. [3] 
För blyg för att någon kontakt ta, [4] 
Fast en vän är det enda jag vill ha. [5] 
/.../ 
Flaskpost i atlantens svarta vatten, [6] 
Ledde mig till dig den här natten. [7] 
Jag blev så glad när jag fann nån som mig [8] 
För jag tror jag skulle finna en bra vän i dig. [9] 
FRÅN DITT KNYTT [10] 
(Flicka 4, gy 3)

5.2.7 HUR SKAPANDE SKER - UTVIDGNING

Emellanåt finns det inslag i elevernas brev som utvidgar den skönlitterära bokens handling. Det 
är något som tydligast återfinns i gymnasieelevernas texter och därav presenteras endast deras 
brev här. 
     Med följande exempel visas hur en elev beskriver Knytts förändring från rädsla till mod. Hur 
det går till skrivs inte ut i boken, eleven har således fyllt ut ett upplevt tomrum i bokens handling. 
Ett samtal mellan den dront, som Pojke 1 nämner, och Knytt finns med i boken men samtalet har 
i brevet fått en annan handling. Utvidgningen av historien har i följande citat kursiverats:

Brevcitat 21 
Över svarta berg och vatten träffade jag en dront, 
han sade till mig att jag måste bygga upp en front. 
En front mot allt det onda, och tänka sig det gjorde jag.  
Till slut så hälsa även en homs på mig denna dan! 
(Pojke 1, gy 3)

Ytterligare utvidgning av den skönlitterära boken går att se i följande exempel där eleverna har lagt 
till händelser eller förflyttat Knytts brevskrivande längre fram i tiden: 

Brevcitat 22 
Jag är ofta tillbakadragen och blyg,  
men jag tittar på dig jämt i smyg. 
(Flicka 15, gy 3) 

Brevcitat 23 
Min kära Skrutt, 
det var så länge sen vi sågs och  
jag känner mig redan så ensam. Sedan den dagen, då vi möttes 
har jag inte varit mig själv, jag förmår inte att förklara hur, men  
det märks ändå tydligt. Kanske har vårat möte fått mig att inse hur 
äventyrligt och glatt livet kan vara, ty när det togs ifrån mig blev min 
sorg allt större, djupare än någonsin.  
(Pojke 4, gy 3) 
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I brevcitat 22 beskrivs hur Knytt tittar på Skrutt i smyg, vilket inte händer i boken, således är det 
elevens eget bidrag. I brevcitat 23 har det förflutit en tid sedan Knytt träffade Skrutt, han har nu 
blivit ensam och mer sorgsen än han var tidigare. På så vis har Pojke 4 utvidgat den ursprungliga 
berättelsen. 
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6 Diskussion 

I följande diskussion kommer uppsatsens resultat diskuteras i relation till den forskning och littera-
tur som presenteras i den teoretiska ramen. Uppsatsens syfte har varit att undersöka möjligheterna 
i ett arbetssätt där läsning av en skönlitterär bok integrerats med skrivuppgifter. Målet med diskus-
sionen är att svara på studiens frågeställningar vilka handlar om hur metoderna skriva sig in i littera-
turen och meddiktning fungerar som stöd i elevernas textskapande. Frågeställningarna handlar även 
om vilka effekter av Vem ska trösta knyttet? som återfinns i elevernas texter samt om vilka språkliga 
likheter och skillnader som finns mellan texter skrivna av elever i de två årskurserna.

6.1 Diskussion av metod och undervisningsförlopp
Vid analys av studiens resultat är det viktigt att ställa det i relation till studiens metod och under-
visningsförlopp då dessa förmodligen påverkat elevernas skrivna texter. Till att börja med vill vi 
diskutera vår dubbla roll som lärare och forskare. Som forskare kan vi i undervisningssituationen 
ha missat aspekter värda att notera eftersom vi i vår lärarroll behövt hjälpa elever i deras skrivande. 
Vi har inte heller haft möjlighet att dokumentera allt under lektionerna, vilket kan ha bidragit till 
att vi glömt detaljer som hade kunnat vara av intresse. Det finns även en risk att vi i rollen som 
forskare missat att stötta eleverna i deras skrivprocess då vi vid något tillfälle varit för fokuserade på 
att observera skeendet i klassrummet. Ytterligare en problematik utifrån våra dubbla roller är att vi 
kan ha haft svårare att distansera oss från materialet. Då vi själva utformat det undervisningsförlopp 
som studien bygger på samt hade personliga relationer till eleverna kan vår förmåga att se objektivt 
på elevernas texter ha påverkats. 
    Det finns även en rad aspekter gällande undervisningsförloppet som kan ha inverkat på hur 
studiens resultat fallit ut och som därmed är värda att ta upp för diskussion. Till exempel kan 
klassrumsklimatet påverkat elevernas skrivande av dikter och brev. I grundskolan kan den röriga 
klassrumsmiljön vid det första tillfället då eleverna skrev sina brev ha påverkat slutresultatet. Nå-
got annat som kan ha påverkat är att läraren i denna årskurs sa till några elever som skrivit delar 
av sina brev på ett oseriöst sätt att göra om det mer seriöst. Även hur eleverna satt placerade i 
klassrummet kan ha påverkat skrivandet på både positiva och negativa sätt. Ett exempel på ne-
gativ påverkan var hur några av gymnasieeleverna som satt bredvid varandra skrev texter på ett 
oseriöst sätt. Att eleverna satt bredvid varandra kunde även leda till positiv påverkan vilket gick 
att se genom att några elever inspirerade varandra att skriva på rim och att försöka ta efter Tove 
Janssons skrivsätt. 
     I gymnasiet kan det faktum att flertalet av eleverna var frånvarande vid första högläsningstillfäl-
let ha bidragit till att de saknade kännedom om hela boken vid skrivandet av breven. Den tidspress 
som uppstod kan även ha påverkat vilka texter som gymnasieeleverna hade möjlighet att producera. 
Ytterligare något som kan ha påverkat är att gymnasieeleverna inte blev betygsatta på skrivuppgif-
terna. Det kan ha gjort att vissa av eleverna tog uppgiften mer oseriöst men även till att en större 
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frihet uppstod i skrivandet. Det är möjligt att eleverna då kunde uttrycka sig på det sätt de ville, 
trygga i att inte behövde prestera en formellt god text för ett högt betyg.  
     De olika aspekter vi här lyft fram inverkar på hur resultatet kan värderas och är därför viktiga att 
ha i åtanke vid fortsatt läsning av diskussionskapitlet.

6.2 Diskussion av resultatet
Vi har vid analys av elevtexterna uppmärksammat hur viktiga modelltexter är för våra elevers text-
skapande. Vi har sett att våra elever fått språkliga och litterära modeller för sitt skrivande på det vis 
som Hoel (2001:29f ) och Hansen (1999:15) beskriver att en skribent kan få genom läsning. Under 
vårt undervisningsförlopp har vi kunnat urskilja två modelltexter; de gemensamma ord om ensamhet 
som eleverna samlade ihop och som fanns tillgängliga under skrivandets gång samt boken Vem ska 
trösta knyttet? Utifrån hur eleverna använde sig av de gemensamma orden om ensamhet menar vi 
att orden utgjort en text som eleverna funnit stöd och inspiration i. På så vis har orden fungerat 
som en modelltext. Boken Vem ska trösta knyttet? var vid brevskrivandet en viktig modelltext, där 
eleverna fann textmönster som de internaliserat i sitt eget skrivande. Modelltexten fungerade även 
som kreativ inspiration i elevernas skapande. Utifrån hur vi sett att modelltexter fungerat i det här 
undervisningsförloppet menar vi att det är av stor vikt att elever får läsa modelltexter inför sitt skri-
vande. Vi är medvetna om att valet av den skönlitterära boken Vem ska trösta knyttet? förmodligen 
påverkat studiens utfall. Valet av modelltext kan vara betydelsefullt för hur de metoder som här 
använts kan komma att fungera i andra sammanhang. Modelltexten har även betydelse för vilka 
kunskaper eleven tillägnar sig i sitt skrivande utifrån läsning av den.
     Eleverna i de två årskurserna använde sig av modelltexterna på både ett likartat och olikartat 
sätt. Likheterna utgörs av hur eleverna på ett direkt sätt lånat in de gemensamma orden (modell-
texten) i sitt diktskapande. En skillnad mellan årskurserna är att gymnasieeleverna inte enbart 
lånat in orden i sina dikter utan även använt dem på ett tematiserande sätt. Ett exempel återfinns 
i dikt 5 (s. 26). När det handlar om skapande av gestaltningar i dikterna så använder eleverna mo-
delltexten som inspiration. Både de yngre och äldre eleverna använder de gemensamma orden på 
ett direkt sätt, men de äldre eleverna såg även till de gemensamma ordens betydelse och skapade 
något nytt utifrån det. Således används modelltexten i skapandet av dikten som helhet, men även i 
skapandet av gestaltningar. 
     Eftersom det stora materialet i studien utgörs av elevernas brev är det främst dessa vi kommer 
att fokusera på i vår diskussion. Till att börja med vill vi visa hur den skönlitterära textens form in-
verkat på elevernas texter. Särskilt de äldre, men även några av de yngre, eleverna har upptäckt och 
försöker härma den skönlitterära bokens textmönster. Textmönstren omfattas av bokens form, stil 
och stämning. De yngre eleverna lånar formuleringar från den skönlitterära boken. När de sedan 
sätter in formuleringarna i sina egna texter fungerar dessa i den enskilda meningskonstruktionen 
men sticker ut i texten som helhet. Ett exempel finns i brev 5 (s.32). Vi menar att de yngre elev-
ernas lån av formuleringar från den skönlitterära boken visar på en förmåga att kunna upptäcka 
bokens textmönster. Eleverna gör sedan ett försök att uttrycka dessa. I sitt skapande av texter förmår 
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grundskoleeleverna inte riktigt härma stil och stämning, även om de gör ett tydligt försök. Gymna-
sieeleverna visar på en större förmåga att skapa texter som är lika modelltexten i stil och stämning. 
Eleverna kan väva in lånade ord och formuleringar på ett sätt som gör att deras egna texter har 
koherens. Det är den här aspekten som skiljer de yngre och äldre eleverna åt när de imiterar den 
skönlitterära bokens form. De äldre eleverna visar en förmåga att kunna upptäcka och uttrycka den 
skönlitterära bokens textmönster i sina texter. Det här är något som Sørensen (2001:235f ) menar 
att en meddiktande uppgift kan leda till. 
      Något annat som skiljer elevtexterna åt är att de äldre eleverna skriver med rim, och även på 
så vis imiterar Tove Janssons skrivsätt. Att gymnasieeleverna har lättare att efterlikna den skönlit-
terära boken kan förklaras med Hansens läs- och skrivspiral (1999:15). Modellen belyser hur en 
överföring av kunskap om genrer och textstrukturer kan överföras mellan läsande och skrivande. 
Enligt Hansen (1999:12f ) får elever större erfarenhet och medvetenhet om genrer ju mer de läser 
och skriver. Även Smith (1983:560f ) menar det. Han betonar dock vikten av att elever behöver läsa 
texter inom den genre de vill lära sig skriva i. Vi menar att dessa resonemang kan fungera som en 
förklaring till de äldre elevernas större förmåga att efterlikna den skönlitterära bokens form. Utifrån 
att eleverna är äldre har de haft möjlighet att möta fler texter och genrer som kan hjälpa dem i deras 
skrivande. 
     Ytterligare något som kan förklara skillnaderna i hur eleverna i de två årskurserna uttrycker och 
upptäcker bokens textmönster är Hoels (2001:26ff) beskrivning av hur skrivande består av olika 
deloperationer. Elever som är orutinerade skribenter har svårare att hantera en texts globala nivåer 
(Hoel 2001:29), det är något vi sett vid analys av grundskoleelevernas texter. Vi upplever att de 
yngre elevernas koncentration mest riktats mot textens lokala nivåer vilket medfört att de haft svå-
righeter att överblicka textens helhet och uttrycka textmönster på det sätt som gymnasieeleverna 
gjort. Istället verkar de yngre eleverna behöva fokusera på sådant som textens form och satslära. 
Hoels begrepp nedglidning belyser hur de globala textnivåerna försvinner från skribentens upp-
märksamhet när de lägre textnivåerna kräver stor koncentration (2001:29). Vi menar att det kan 
vara en förklaring till att de yngre eleverna, som är mer oerfarna skribenter, har svårare att hantera 
den globala nivån i texterna de skriver. 
     När det gäller hur eleverna uttrycker den skönlitterära bokens handling i sina brev går det att se 
tydliga skillnader mellan årskurserna. Begreppet metaspråklig förmåga står för en förmåga hos skri-
benter att se text ovanifrån samt att kunna granska och förändra en text utifrån olika aspekter (Hoel 
2001:52). Vi anser att de äldre elevernas texter visar på en metaspråklig förmåga hos skribenterna. 
Gymnasieeleverna verkar i sitt skrivande ha en förmåga att både kunna överblicka sin egen och den 
skönlitterära bokens text. De kan hantera de globala textnivåerna (Hoel 2001:27f ) i båda dessa och 
upptäcka och uttrycka textmönster. Eleverna visar även på stor insikt gällande mottagarmedveten-
het och textens stil. Vi menar oss kunna se det då eleverna bland annat kan skapa en text som inte 
är bunden till bokens kronologi. Genom att placera händelserna i boken på den plats där de själva 
vill ha dem kan eleverna skapa en text som står på egna ben. Här syns en tydlig skillnad mot grund-
skoleelevernas texter som är mer inriktade på att återberätta bokens händelser på ett kronologiskt 
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sätt. De yngre eleverna skapar en ny text genom att uttrycka bokens handling, men deras texter har 
inte samma självbärande karaktär. Att överföringen mellan modelltext och egen text har sett olika 
ut för eleverna i de två årskurserna beror förmodligen på deras olika ålder. De yngre eleverna verkar 
ha haft svårare att upptäcka och uttrycka modelltextens textmönster. Trots det menar vi att även de 
yngre eleverna haft nytta av arbetssättet, men de behöver fortsätta med liknande uppgifter för att 
ett större lärande ska uppstå. 
     Elevernas personliga röst framträder i deras gestaltningar av ensamhet. Eleverna tar till sig bokens 
innehåll och budskap, bearbetar det och uttrycker i sina texter något eget. Vi har sett att eleverna 
identifierar den skönlitterära bokens grundkänslor (Mehlum 1995:157) och sedan gestaltar dessa 
i sina brev på ett personligt sätt. Den skönlitterära boken uttrycker grundkänslorna ensamhet och 
gemenskap. En likhet mellan de båda årskurserna är att de flesta eleverna uttrycker grundkänslan 
ensamhet i sina texter och genom det uttrycker sin personliga röst. Således verkar skrivuppgifterna 
ha hjälpt eleverna att hitta och uttrycka en grundkänsla. Vi anar det samband Mehlum (1995:161f ) 
menar finns mellan hur en skrivsituation utformas och huruvida grundkänsla sedan går att finna 
i elevernas texter. En alltför styrd eller sluten skrivuppgift kan hindra eleverna från att uttrycka 
sin grundkänsla (Mehlum 1995:161f ). På så vis menar vi att båda de metoder vi prövat, och som 
inte varit så styrda och slutna, har hjälpt eleverna att uttrycka sin grundkänsla. Eleverna kan då 
ha uppnått den form av skrivande som Mehlum (1995:161f ) menar kan utveckla dem både som 
skribenter och människor. När det gäller gestaltningar av grundkänslan gemenskap återfinns den 
främst i gymnasieelevernas texter. Det skulle kunna bero på en större metaspråklig förmåga hos de 
äldre eleverna, vilka verkar kunna kliva ut ur texten och se att gemenskap är vad Knytt söker.
    I sina gestaltningar visar eleverna på ett kreativt eget skapade där bokens tema formulerats med 
egna ord. Den skönlitterära boken fungerar som en kreativ grund, utifrån vilken elevernas eget ska-
pande kan ta sin början. Det uttrycks i elevernas texter genom hur de gör gestaltningar, inferenser 
och utvidgar berättelsen om Knytt på olika sätt. Vi menar att det egna skapandet kan ha sin grund 
i att eleverna under läsningen bygger föreställningsvärldar. Att dessa världar är påverkade av indivi-
dens tidigare erfarenheter och kontext (Langer 2005:23) är något som synliggörs i elevernas texter 
när de utvidgar den skönlitterära bokens handling. Ofta är det inte endast bokens innehåll som lyfts 
fram utan eleverna har även låtit sina egna liv sätta prägel på texten. Ett exempel på det återfinns i 
brevcitat 23 (s.39). Pojke 4 har i sitt brev utvidgat handlingen genom att Skrutt och Knytt skilts åt 
och Knytt nu är ensam, något som inte omnämns i bokens berättelse. Utifrån det uppfattar vi det 
som att elevens egna liv och erfarenheter influerat texten. I flera av elevernas texter framträder det 
egna uttrycket tydligt, något som visar på en stor kreativitet. 
     Vi menar att eleverna genom hur de i sina texter uttrycker den skönlitterära bokens form, stil 
och grundkänslor med Smiths uttryck har läst som skribenter (1983:562). Eleverna har därigenom 
skrivit den skönlitterära boken i symbios med Tove Jansson för att försöka gripa tag i det som de 
själva vill lära sig att uttrycka. Elevernas läsning blir på så vis till det som Rosenblatt (2006:14) kall-
lar för transaktion, där ett flöde mellan text och läsare uppstår och de båda påverkas av varandra. 
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6.3 Slutsatser
Avslutningsvis kan vi se att metoden skriva sig in i litteraturen, så som vi använt den, fungerat som 
ett stöd i elevernas textskapande. Det har framförallt skett genom de gemensamma orden som blivit 
som en modelltext vilken inspirerat eleverna i deras skrivande. Vad vi inte kan svara på är om me-
toden varit till hjälp i elevernas läsförståelse av boken Vem ska trösta knyttet? Hade vi velat få svar på 
det hade vi behövt lägga upp studien på ett annat sätt. Vi kan se att metoden meddiktning fungerat 
som ett stöd i elevernas textskapande. Vi har i studien sett hur en överföring skett från modelltext 
till elevernas egen text. Ett lärande verkar ha uppstått gällande bland annat textens form, hur elev-
erna gestaltar och gör inferenser. Vi kan se att metoden öppnar upp för ett kreativt skrivande. 
     Genom den diskussion vi här har fört menar vi att det tydligt går att se effekter från läsning av 
den skönlitterära boken Vem ska trösta knyttet? i elevernas skrivna texter. Det är något som synlig-
görs när eleverna imiterar bokens form och då de i sitt kreativa skapande utgår från bokens innehåll. 
     I studiens resultatdelar och diskussion har det tydliggjorts att det både finns ett flertal likheter 
och skillnader mellan grundskoleeleverna och gymnasieeleverna i deras skrivna texter. Den mest 
slående likheten är att många av eleverna i båda årskurserna visat på förmåga att identifiera och 
uttrycka grundkänsla i text. När eleverna gestaltar grundkänslan uttrycks deras personliga röst. 
Den tydligaste skillnaden är hur de äldre eleverna med hjälp av större metaspråklig förmåga samt 
förmåga att hantera de globala textnivåerna kan skapa texter som är självbärande. 
     Den här uppsatsen ger upphov till förslag om framtida forskning som kan fortsätta undersöka på 
vilka sätt skönlitteraturläsning och skrivande kan integreras i skolämnet svenska. Ämnet är stort och 
vi upplever att denna studie bara redogjort för en bråkdel av de dimensioner som kan behandlas. 
Det vore intressant om framtida forskning kunde ta reda på mer om vilka effekter en modelltext 
kan ha på elevers skrivande och hur den överföringen går till. Det vore även intressant om fler me-
toder kunde prövas för hur läsning av skönlitteratur och skrivande kan integreras. 
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Bilaga 1 – Gemensamma ord, grundskolan årskurs 3

Stort rum

Skogen

Tystnad

Själv

Sorgligt

Ett

Muffin – en hamster

Öken

Ingenting

Själv i stort rum

Skönt

Ensam med en kompis

Väntan

Aldrig ensam

Labyrint

Tyst

Spöken

Tråkigt

Ledsen

Kloaker

Ensam

Långtråkigt

Tänker

Göra vad man vill

Kul

Känns jobbigt

Varje dag
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Bilaga 2 – Gemensamma ord, gymnasiet årskurs 3

Ensam

Tomhet

Isolerad

Ingen tillhörighet

Ofta Negativt

Kan vara positivt

Handlar om inställning

Kan vara ensam bland folk


