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1. INLEDNING
Två av de färdigheter som barn lär sig och utvecklar i skolan är förmågan att kunna läsa och skriva. 
För många av de unga eleverna blir bokstäverna de lär sig i skolan nyckeln till läsandets och skri-
vandets konst, vilket gör att helt ny värld öppnar sig för dem. En värld av spännande berättelser, 
av igenkänning, av kunskap om människor och världar olika dem som barnet själv lever i. Mötet 
med de skönlitterära texterna kan även väcka idéer och en önskan hos den unga eleven att själv 
kunna skriva berättelser av liknande karaktär. Längtan hos barnet att få läsupplevelser och att 
själv få uttrycka sig i skrift för att förmedla sina berättelser och sin historia är inte något som 
nödvändigtvis behöver avta då barnet blir äldre och börjar högstadiet och gymnasiet, även om 
det i vissa fall blir så. Den äldre eleven förväntas i skolsituationen att läsa en rad ungdomsböcker 
och klassiker, vilka kan påverka elevernas skriftspråk på olika sätt om eleven är öppen för det. 

   Detta examensarbete handlar framför allt om interaktionen mellan skönlitteraturläsning 
och skrivande i skolan. För att ta upp ämnet på ett relevant sätt kommer även läsning och skri-
vande i stort samt inom skolkontexten att behandlas. Poängen med dessa fördjupningar är att 
ge ett större djup till hur skönlitteraturläsningen och skrivandet kan mötas och bidra till att ett 
samspel skapas dem emellan. 

   Min förhoppning är att uppsatsens sammanställning av olika fakta, teorier, metoder samt 
klassrumsnära forskning ska bidra till en fördjupning kring uppsatsens ämne. Jag hoppas även 
att arbetet ska väcka ett intresse hos verksamma och blivande svensklärare att arbeta för att 
skönlitteraturläsning ska bli något integrerat med elevernas skrift språkliga utveckling i svensk- något integrerat med elevernas skrift språkliga utveckling i svensk-med elevernas skriftspråkliga utveckling i svensk-
undervisningen. Jag finner ämnet särskilt intressant då läsningen och skriftspråket är något av 
det viktigaste vi har i samhället för att kunna fungera som självständiga och ansvarstagande 
individer och för att kunna kommunicera i samhället. Min önskan är att denna uppsats ska bli 
en resurs både för de lärare, och andra intresserade, som önskar se ett tydligare samband mellan 
litteraturundervisning och skrivutveckling i sitt arbete.

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att visa och förklara forskningens syn på skönlitteraturläsning 
och skrivande, samt redogöra de samband som presenteras dem emellan. Utifrån detta syftar 
uppsatsen att visa på skrivandets förtjänster i samband med litteraturläsning och hur de båda 
elementen kan berika varandra i svensk-undervisningen.

1.2 Frågeställningar 
- Hur kan skönlitteraturläsning i grundskolans senare år samt gymnasieskolan bidra till 

elevernas skrivutveckling?

- Hur kan lärare i grundskolans senare år samt gymnasieskolan använda elevernas skön-
litteraturläsning som ett redskap för att eleverna ska få ett mer utvecklat skriftspråk?
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1.3 Tillvägagångssätt
Då detta är en forskningskonsumerande uppsats är tillvägagångssättet att samla in kunskap 
genom studerande av andras forskning. Utifrån detta kommer jag i analysen försöka visa på 
samband och skiljaktigheter mellan forskningen som studerats för att på så sätt försöka besvara 
uppsatsens frågeställningar.

1.4 Urval
I valet av litteratur har sökningar efter intressant material genomförts i bibliotekets katalog. 
Några av de sökord som använts är ”litteraturpedagogik i skolan”, ”skrivutveckling”, ”skriv och 
läsutveckling” samt ”reading writing relationship”. Jag har även sökt efter material i tidigare 
kurslitteratur. I min läsning av den litteratur och de avhandlingar som jag på så sätt fått fram 
har jag funnit vidare hänvisningar till litteraturreferenser, där jag sökt upp det som verkat vara 
relevant för denna studie. För att avgränsa min sökning har jag valt att framförallt fokusera på 
litteratur från de senaste tjugo åren. Undantag från denna avgränsning har dock gjorts då jag 
funnit äldre litteratur som kommer med avvikande relevanta perspektiv och infallsvinklar kring 
läsning och skrivning.

 Under arbetsprocessen var det till en början svårt att finna litteratur som berörde kopp-
lingen mellan skönlitteraturläsande och skriftspråklig utveckling. Det fanns en hel del litteratur 
som berörde hur läsningen kunde utvecklas genom olika skrivmetoder, men mycket lite lit-
teratur som beskrev hur skriftspråket blev stilistiskt förbättrat genom inspiration från skönlit-
teraturläsningen.  Detta gjorde att jag fick bredda mina frågeställningar från att främst vara 
inriktade på hur skriftspråket stilistiskt förbättras genom skönlitteraturläsning till att även gälla 
hur skriftspråket kan vara en ingång till skönlitteraturläsning. Denna uppsats behandlar även 
dimensionen hur skrivandet kan bidra till bearbetning av en skönlitterär bok. Långt in i ar-
betsprocessen fann jag forskning som visade på en koppling mellan skönlitteraturläsning och 
skriftspråklig utveckling. Detta gör att även denna dimension behandlas i uppsatsen och att 
uppsatsen på så sätt ger en mer komplett bild av kopplingen mellan skönlitteraturläsning och 
skrivande i grundskolans senare år samt gymnasieskolan.

      Ett ämne som inte behandlas i denna uppsats är det vidgade textbegreppet. Två orsaker till 
detta är det nödvändiga i att fokusera studien för att den inte skulle bli alltför bred eller spretig 
samt att den forskning som studerats i mycket liten grad nämner frågan. Genom att denna 
avgränsning skett har frågan om skönlitteraturläsning allt mer kunnat betonas i uppsatsen.

1.5 Disposition
Jag har valt att dela upp min litteraturstudie i två delar där den första delen beskriver teori och 
metod kring läsning, skrivande och sambandet dem emellan. Den andra delen är mer didaktiskt 
inriktad och beskriver praktiknära forskning, genom att presentera två forskare som genomfört 
sina studier kring läsning och skrivande i klassrummet. Syftet med detta är att den första delen 
ska ge en bakgrund med olika teorier kring läsning och skrivande med ett särskilt fokus på vad 
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dessa två färdigheter är och hur de kan fungera i skolan, både var för sig och i kombination. 
Kapitlet ger även teorier kring metoder som kan användas i arbetet med detta.

   Den didaktiska delen fokuserar istället på de metoder som forskarna Gunilla Molloy och 
Birgitta Bommarco sett i sin forskning ute i klassrummen kring hur lärare och elever arbetar 
med läsande och skrivande

   I diskussionsdelen kommer resultatet från de två litteraturdelarna att knytas samman med 
syftet att visa på de samband mellan läsning och skrivande som uttrycks både i de två littera-
turdelarna. Här kommer även en diskussion föras kring hur en lärare på bästa sätt arbetar med 
läsning och skrivande i kombination utifrån studiens innehåll. 
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2 TEORETISK BAKGRUND
I detta kapitel beskrivs först en allmän syn på litteraturläsning vilken fördjupas genom en re-
dogörelse för varför vi läser litteratur och en presentation av olika sorters skönlitteraturläsning. 
Denna fördjupning leder vidare till ett avsnitt om läsning i skolan. Ämnet läsande följs av en 
fokusering på ämnet skrivande med en början i allmän syn på skrivande och därefter kommer 
ett avsnitt om skrivande i skolan. Kapitlet avslutas med en presentation av teorier och metoder 
för ett samspel mellan läsande och skrivande i skolan.

2.1 Allmänt om litteraturläsning
Att förmågan att läsa litteratur handlar om något mer än att endast kunna avkoda bokstäver 
är nog de flesta av oss överens om. Troligen vill vi hellre se det som att ”en roman eller en dikt 
eller ett skådespel” bara förblir ”bläckfläckar på papper tills en läsare förvandlar dem till en rad 
meningsfulla symboler”, en förklaring från Louise M. Rosenblatt (2006:35). Istället för att bara 
handla om avkodning av bokstäver blir läsningen enligt Rosenblatt till en interaktion mellan 
läsare och text; texten blir levande genom att läsaren ger den mening, vilket sker genom att be-
rättelsen läses fram, samtidigt som texten som sådan blir till en kanal för de tankar och känslor 
som läsaren har. Detta synsätt kring litteraturläsning har dock inte alltid varit det gällande. 

2.1.1 En jämförelse mellan historisk och nutida syn på läsning
Vid 1800-talets slut talade man istället enligt Magnus Persson om ”ett folk, ett språk, en littera-
tur” (Persson 2007:7) vilket innebar att syftet med läsningen var att människor skulle formas in 
i fosterlandskärlek och till att bli goda medborgare i Sverige. Detta tänkande gjorde att det blev 
enklare att se syftet med läsningen eftersom den knöts samman med en människas fostrande in 
i samhället (Persson 2007:7). Ett sådant större syfte med läsningen är idag inte alls lika självklart 
som det var då. Persson beskriver istället hur litteraturen idag har förmåga att uppfylla så många 
olika behov att det i princip idag finns lika många svar på varför man ska läsa skönlitteratur som 
det finns läsare. Han menar vidare att litteraturläsning inte längre är något självklart utan att det 
har blivit allt svårare att besvara frågor kring hur och varför vi ska läsa. Den viktigaste orsaken 
till detta är de ”omvälvande kulturella förändringar” (2007:7) som förändrat det västerländska 
samhället under de senaste femtio åren, vilka Persson exemplifi erar som globalisering, konsum-åren, vilka Persson exemplifi erar som globalisering, konsum-, vilka Persson exemplifierar som globalisering, konsum-
tionssamhället, mediekulturen, mångkulturalism och upplevelseekonomi. Dessa bidrar till att 
samhället kulturellt inte längre är likriktat vilket bidragit till svårigheter i att ha en gemensam 
kultur. Att läsning även idag ses som självklart förknippat med godhet, vilket är ett tankesätt 
som Persson ifrågasätter (Persson 2007:6). Hur människor en gång i tiden betraktade läsningen 
skiljer sig definitivt från hur vi betraktar läsningen idag.

 2.1.2 Några teorier kring läsning
Synen på läsning har i alla högsta grad förändrats. Vid 1800-talets slut fostrade och formade 
texten individer in i samhället. Idag är det samhället som formar och fostrar individen och på 
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vilket sätt en text blir läst och tolkad beror på vem läsaren är. Transaktion är ett begrepp som 
visar på hur viktiga både läsaren och texten är för läsningen och hur det genom ett gemensamt 
och ständigt inflytande av läsare och text skapas mening (Rosenblatt 2006:14). När en person 
läser ett litterärt verk blir texten i boken ihopkopplad med tidigare erfarenheter hos läsaren. Det 
som bestämmer hur läsaren tolkar boken beror på hur dennes tidigare erfarenheter möter upp 
bokens innehåll (Rosenblatt 2006:39). Något som påminner om denna koppling mellan tidi-
gare erfarenheter och bokens innehåll är den schema-teori som bland annat Torlaug Løkensgard 
Hoel (2001) presenterar. Teorin bygger på tanken att vi har inre scheman, som fungerar som 
ett minnesystem, där vi kan placera in de erfarenheter vi gör under själva läsprocessen (Hoel 
2001:46). Detta innebär, enligt Ingolv Austad (2001:34), att då vi, till exempel genom läsning, 
får nya intryck så knyter vi dessa till de existerande schemana för att på så sätt kunna tolka dem. 
På så sätt, skriver Austad, plockas abstrakta scheman fram och fylls av konkret innehåll genom 
det vi läser. Lärande innebär utifrån detta att ny kunskap som införskaffas kopplas samman med 
gammal kunskap (Austad 2001:34). Om vi inte har något relevant schema att placera det lästa 
i leder detta till att texten antingen förlorar mening eller att kunskap som vi redan har måste 
byggas om till ett nytt schema med vilket den nya kunskapen kan kopplas ihop (Hoel 2001:48). 
Under läsningens gång så använder sig läsaren av sina tidigare erfarenheter för att så vis skapa 
sin egen textvärld. Om läsaren inte har de scheman som passar till texten man har läst så kom-
mer detta att innebära att det blir svårare att förstå texten, vilket även kan bidra till att läsaren 
halkar ner på de lägre textnivåerna. Förståelsen av en text underlättas också om texten lever upp 
till läsarens förväntningar (Hoel 2001:48). Utöver transaktions- och schema-teorin finns det 
även en rad andra teorier som beskriver hur läsningen fungerar. En av dessa är J.A. Appelyards 
teori kring hur en läsare under sitt liv passerar igenom olika läsarroller.

 2.1.3 J.A. Appleyards fem läsarroller
Under sitt liv kan en läsare enligt J.A. Appleyard (1991) passera igenom fem olika läsarroller. 
Den första av dessa är läsaren som leker (”The Reader as Player”, 1991:14). Denna läsarroll kom-
mer barnet in i under förskoleåldern, då barnet framförallt genom att lyssna på när andra läser 
texter högt för honom eller henne tar till sig berättelserna och skapar en egen sagovärld. Den 
andra rollen är läsaren med hjälteideal (”The Reader as Hero and Heroine”, 1991:14). Här är 
barnet i skolåldern och ser sig själv som romanens/berättelsernas centrum, en berättelse som 
ständigt skrivs om efter barnets villkor. Den tredje rollen benämns som läsaren som tänkare 
(”The Reader as Thinker”, 1991:14). Denna roll handlar om hur den tonårige läsaren genom 
historier försöker finna livets mening och en sanning värd att tro på. Den fjärde rollen, läsaren 
som tolkare (”The Reader as Interpreter”, 1991:14), handlar om hur läsaren, som går på univer-
sitet, tagit examen eller är lärare, systematiskt studerar litteraturen och ser den som en helhet av 
kunskap med dess egna principer för hur saker ska fungera och regler för att bevisa detta. Denna 
kunskap tar läsaren med sig i analytiska samtal kring litteraturen. Den femte rollen, läsaren som 
pragmatiker (”The Pragmatic Reader”, 1991:15) beskriver hur den vuxne läsaren kan läsa på 
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många olika sätt: t.ex. som flykt eller som utmaning. En likhet som finns i de olika lästyperna är 
att den pragmatiska läsaren mer medvetet och nyttobetonat väljer vilken typ av läsning han eller 
hon vill ägna sig åt (Appleyard 1991:14f.).

 2.1.4 Kreativ läsning och narrativ fantasi
Martha C. Nussbaum, amerikansk filosof, menar att en syn på läsning som kombinerar uppslu-
kande och kritisk läsning bidrar till att vi kan börja se varför vi kan hitta en aktivitet som passar 
bra till allmänna resonemang i ett demokratiskt samhälle (1995:9). Denna typ av kombinerande 
läsning benämner Magnus Persson med begreppet kreativ läsning. Den kreativa läsningen inne-
bär vidare att läsaren i samspel med andra reflekterar över och problematiserar sin egen läsning 
för att på detta sätt samspelet mellan det kritiska och det naiva ska utforskas. Här menar Persson 
att en risk finns att skolans lärarledda textanalys kan förminska den personliga tolkningen i 
litteraturläsningen. En läsning kan aldrig bli kreativ om inte den spontana och subjektiva delen 
finns med (Persson 2007:262, 265). 

   Narrativ fantasi är ett utryck myntat av Martha C. Nussbaum för att ringa in fenomenet kring 
betydelsen av att kunna gå in i någon annans perspektiv i dagens litteraturläsning för att ta del av 
dennes historia (1997:10f.).  Syftet med detta enligt henne är att tillsammans med tillägnandet 
av andra förmågor bidra till att detta är att forma världsmedborgare. Bland de förmågor Nuss-detta är att forma världsmedborgare. Bland de förmågor Nuss-
baum anser ska stå i centrum för en utbildning av världsmedborgare finns en uppövning av den 
narrativa fantasin. Denna förmåga innebär att kunna leva sig in i hur andra människor känner, 
tänker och lever, trots annorlunda värderingar, erfarenheter och villkor (1997:10f.). Nussbaum 
menar att litteraturläsning har en viktig roll i formandet av världsmedborgare (1997:88). Pers-
son skriver att idén att litteraturläsning ska bidra till att individer ska utveckla egenskaper som 
är avgörande för dess medborgliga bildning som nyfikenhet, kritiskt tänkande och empati inte 
är ny (2007:255). Han frågar sig varför litteraturen skulle vara särskilt fruktbar för utbildningen 
av världsmedborgare och vilken litteratur det handlar om? Enligt Persson ger Nussbaum inte 
tillfredsställande svar, litteraturläsningen blir hos henne något idealiserat. Utifrån detta menar 
Persson att vi kommer alltför nära myten om den goda litteraturen som innebär att litteraturläs-
ning självklart skulle skapa goda människor (Persson 2007:258). 

   I likhet med Nussbaum beskriver Judith Langer (2005) hur hon genom sin studie sett att 
det förekommer att elever genom samtal efter läst litteratur blir ”deltagare i en gemenskap för 
litterärt tänkande” (2005:16). Likt Nussbaum menar hon att alla de historier vi läser och berättar 
hjälper oss att se potentialen hos människor. Detta är något som kan ses som provocerande på 
ett intellektuellt sätt samtidigt som det låter saker bli mer mänskliga. Genom litteraturen kan 
handlingar, tankar och tro ses ur en rad skilda vinklar (2005:17).  Langer utvecklar detta reso-
nemang vidare genom att måla fram fem föreställningsvärldar, vilka en läsare passerar igenom 
under läsprocessen. Dessa kommer att presenteras längre fram i detta kapitel. 
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 2.1.5 Ytterligare begrepp kring läsning
Efferent läsning är enligt Rosenblatt (2006) den läsning där läsaren framförallt behöver fokusera 
på ordens opersonliga innehåll och budskap och ignorera sina egna tankar och funderingar 
kring den lästa texten. I denna typ av läsning har den enskilda läsaren inte någon unik uppgift i 
läsningen utan någon annan skulle istället kunna läsa och sammanfatta det vetenskapliga verket 
eller tidningen på ett lika bra sätt. Till skillnad mot den efferenta läsningen handlar den Estetiska 
läsningen om hur läsaren breddar sin uppmärksamhet för att få den att gälla även personliga 
känslor kring den lästa texten och att leva sig in i bokens situationer och stämningar. Här är det 
inte möjligt för någon annan att läsa exempelvis en dikt i vårt ställe. Detta då läsaren måste 
”genomleva” texten under läsningen (Rosenblatt 2006:14, 42). Att genomleva en text kan förkla-
ras med att läsaren själv måste ”uppleva” texten och leva sig in i dess skeenden.

   Läsning är något som alltid sker i ett kulturellt och socialt sammanhang vilket innebär att 
läsningen är situerad (Bommarco 2006:42). Mer ingående beskrivet innebär detta att läsarens egna 
tidigare livserfarenheter, uppväxtmiljö och kulturella bakgrund skapar och ger en text liv. En 
slags läsning som fokuserar på hur läsare relaterar till texternas mening och kring vad texterna 
vill förmedla kallas enligt Birgitta Bommarco & Suzanne Parmenius Swärd för Hermeneutisk 
läsning. Syftet här är tanken att läsaren söker efter en förståelse kring vad författaren vill för-
medla i texten för att på så sätt förstå vad författaren vill ha sagt (2012:23f.). Med en lärares hjälp 
att skapa mening i texterna kan eleverna klara av att läsa texter med varierad svårighetsgrad 
(2012:27). Den hermeneutiska och tolkande läsning är en vanlig typ av skolläsning, vilket leder 
oss vidare till nästa avsnitt om läsning i skolan. 

2.2 Läsning i skolan
I samtliga kursplaner från Läroplanen för grundskolan 62 (Lgr 62) till år 2000 går det att finna 
en rad legitimeringar för litteraturläsning i grundskolan. Dessa legitimeringar presenteras av 
Persson (2007) som att elever ska ägna sig åt litteraturläsning därför att det:”1) ger upplevelser 
2) ger kunskap 3) är språkutvecklande […] 4) utvecklar och stärker den personliga identiteten 
[…] 5) stärker den kulturella identiteten […] 6) ger förtrogenhet med kulturarvet […] 7) ger 
kunskap om och därmed förståelse/sympati för kulturell mångfald […] 8) Främjar goda läs-
vanor […] 9) motverkar odemokratiska värderingar och 10) skapar empatiska, toleranta och 
demokratiska elever […] samt 11) ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär 
terminologi – och sådana kunskaper gör eleven till en bättre läsare” (Persson 2007:123-137). 

   Persson som granskat gymnasieskolans styrdokument från år 2000 har funnit att moti-
veringarna för litteraturläsning i gymnasieskolans svenskämne i grova drag är detsamma som i 
grundskolan (Persson 2007:139). De skillnader som finns handlar inte främst om andra eller nya 
legitimeringar utan istället om olika tyngdpunkter. I kursplanen för svenska nämns redan under 
rubriken ”ämnets syfte” de flesta av legitimeringarna från grundskolans läroplan där svenskäm-
net och dess litteraturläsning ska bidra till språkutvecklingen och ge upplevelser och kunskaper. 
Ibland nämns detta dock endast implicit. Tre mål under ”mål att sträva mot” nämner litteraturen 
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explicit: det första av dem handlar om att eleven genom tillägnande av skönlitteratur från olika 
kulturer och tider ska kunna utveckla sin fantasi och lust att lära och på detta sätt vilja söka sig 
mer kunskap och glädje i mötet med skönlitteraturen. Det andra målet handlar om att eleverna 
ska få en kanonisk bredd och det tredje att eleverna ska få kännedom om språk, språksituation 
och litteratur från hela Norden och Sveriges minoritetsspråk (Persson 2007:140). 

   Persson (2007:219) anser att det är ett problem att legitimeringarna i styrdokumenten ofta 
formuleras som enkla påståenden där läsningens goda effekter tas för givna eller förutsätts mer 
eller mindre automatiskt. Ett exempel han ger på detta är då litteraturläsningen beskrivs som att 
den är språkutvecklande istället för att den kan vara det. Detta innebär att kursplanen utgår från 
att litteraturläsningen ska vara språkutvecklande och att möjligheten att den inte skulle vara det 
ej nämns. 

    Lars Wolf beskriver tre aspekter av litteraturläsning utifrån skolans strävandemål: Den 
pragmatiska läsningen syftar till att skönlitteratur läses för att uppnå någon form av nytta; Den 
traditionalistiska menar på att läsningen ska bidra till ett möte med det kulturarv som finns i 
litteraturen; Den emancipatoriska läsningen menar på att läsningen ska bidra till en förståelse 
av samhället och sig själv. Den litteraturundervisning som Wolf har förespråkat bygger på de 
läsarorienterade teorierna (Wolf 2002:134). 

 2.2.1 Lgr 2011 och Gy 11 – en förändrad syn på skönlitteraturläsning
I läroplanen i svenska för grundskolan 2011 (Lgr 11) har stora förändringar skett i synen på 
skönlitteraturläsning och läsning i stort. Det är något som Stefan Lundström, Lena Manderstedt 
och Annbritt Palo tar upp i artikeln ”Den mätbara litteraturläsaren” (2011). De menar på att den 
nya kursplanen fokuserar mer på att eleverna ska få ökad kunskap om litteraturen än att eleverna 
ska lära sig genom litteraturen. En orsak som de ser till denna ändrade fokusering är att det är 
enklare att göra kunskaper om litteratur mer konkreta. Ett exempel de ger på denna förändring 
är hur arbete med värdegrundsfrågor i litteraturundervisningen ersatts med ett sätt att betrakta 
litteraturen som har en tydligare strukturell förankring (2011:11, 14). De menar vidare att foku-
seringen i kursplanerna är att texten sätts i fokus och att läsaren genom lässtrategier ska lära sig 
att förstå texten. Kursplanen visar inte på att läsaren skulle kunna ha någon större inverkan i vad 
texten blir genom läsningen (2011:12f.). Lundström, Manderstedt och Palo menar på att risken 
genom riktningen i Lgr 11 är att man tappar bort kapaciteten som finns i läsningen av fiction, 
eftersom detta är något som är svårt att mäta. De anser att det är olyckligt om den estetiska lit-
teraturläsningen kommer att domineras av den mätbara litteraturläsningen, vilket de tror att det 
finns en risk för (2011:23).

   Anna Berge & Per Blomqvist (2012) lyfter fram att det inte är helt enkelt att som lärare 
leva upp till de krav som ställs i läroplanen. Som ett exempel på detta ger de hur läroplanen i 
svenska för gymnasieskolan (Gy 11) presenterar att eleven ska utveckla en förmåga att använda 
olika texttyper för att på detta sätt få en större självinsikt och förståelse för andra människors 
föreställningsvärldar (2012:10). Berge och Blomqvist (2012:11) tar också upp hur lärare i under-
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visningen ska individanpassa undervisningen och enligt Gy11: ”stimulera elevernas lust att tala, 
skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling” (Skolverket 2011:160). 

2.2.2 Dagens litteraturundervisning - svårigheter och möjligheter
Under lång tid hade litteraturen i skolan som uppgift att både hjälpa eleverna att bli anpassade in 
i den språkliga skolskriftligheten och att bli kulturellt anpassade till nationallitteraturen. Fokus 
idag ligger istället mer på de språkutvecklande funktionerna i litteraturläsningen men utifrån 
detta går det fortfarande att se litteraturen som ett sätt att lära sig det ”riktiga” modersmålet. 
Persson anser att det är av stor vikt att studierna av litteratur inte begränsas till enbart studier av 
den litteratur som anses vara ”god” eller reduceras till enbart färdighetsträning. Han menar istäl-
let att studierna av litteratur borde inspireras av litteraturen själv och på så vis våga ifrågasätta de 
vanor och värderingar som man sätter högst värde i (Persson 2007:279). Gunilla Molloy menar 
att läraren gör didaktiska val som innefattar dels valet av vilken skönlitteratur som eleverna ska 
läsa men även på vilket sätt litteraturen ska läsas på. Dessa val påverkar eleverna och deras syn 
på läsning och skönlitteratur. Genom de klassiska didaktiska grundfrågorna, hur, vad och var-
för, menar Molloy att lärarens val kan göras synliga (2003:31). Mer om hur hon menar att detta 
kan ske i praktiken kommer att presenteras i det didaktiskt inriktade kapitel tre.

   Vidare presenterar Molloy hur skönlitteratur kan vara en hjälp för att öka elevernas förstå-
else för världen och sig själva och på så vis få kunskaper om människors livsvillkor (2003:15f.). 
Utifrån sin egen forskning menar hon att elevernas olikheter som individer och läsare skapar 
problem av didaktisk art för lärare på samtliga stadier (2003:85). För att en matchning i läsningen 
ska kunna ske krävs det att förväntningarna på litteraturen går att återfinna i boken. Här kan 
det finnas stora skillnader på vilken typ av böcker som eleverna inom en klass behöver för att en 
matchning ska kunna ske. Ett exempel som Molloy ger är hur en elev i en klass läste Platons bok 
Staten på sin fritid, medan en annan elev i samma klass upplevde Marsdens Imorgon när kriget 
kom som för svår. Här är det viktigt att ha i beaktande att även elevernas fritidsläsning är med 
och formar deras litterära repertoarer. Detta bidrar till att eleverna även tar med de repertoarer 
och erfarenheter som de fått av sin fritidsläsning in i klassrummet (Molloy 2003:56). 

   Eleven måste, enligt Rosenblatt, själv utforma vad denne vill tro på. Detta sker genom att hela 
spektrumet av val, strävanden och värderingar behandlas. Böcker som elever måste läsa innehåller 
både en föreställning om människor och ett förhållningssätt till livet. Dessa kan ge en bild om att 
några känslor och erfarenheter har högre värde än andra. Här handlar det inte endast om ”lit-
terära” värden (Rosenblatt 2006:31). För eleverna är det viktigt att litteraturläsningen hjälper dem 
att få en större kunskap om världen och större erfarenhet. Detta blir för eleverna mer relevant än 
endast ny information (2006:45). När eleven blivit berörd av ett litterärt verk kommer denne att 
börja fundera över frågor om vilka handlingar som är rätt och fel och vilka egenskaper som är ef-
tersträvansvärda (Rosenblatt 2006: 28f.). Det viktigaste bidrag som litteraturen kan ge, enligt Bom-
marco, är att den kan bidra till att ge nya insikter och upplevelser och att den ger elever möjlighet 
att på ett nära och påtagligt sätt möta, ta in och begrunda olika inställningar och tankar (2006:44).
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   Det är enligt Rosenblatt viktigt att lärare som undervisar äldre elever ser likheten mellan 
läsprocessen hos dessa och den hos yngre elever som lär sig läsa. De yngre eleverna utgår från 
sina tidigare erfarenheter av livet och språket och försöker med hjälp av detta hitta en mening i 
de tryckta orden. Även den äldre eleven behöver få ta del av sådan litteratur som denne upplever 
sig ha verktyg för att kunna hantera. Likt de yngre eleverna bör även den äldre eleven ta vara på 
den tidigare erfarenheten av livet och språket i mötet med texten (Rosenblatt 2006:36).

 2.2.4 Byggande av föreställningsvärldar - ett redskap vid läsning
Judith Langer (2005) beskriver hur föreställningsvärldar utvecklas och hur läsare tar sig igenom 
olika ”faser” i byggandet av sådana. Den första fasen hon beskriver är ”Fas 1: Att vara utanför 
och kliva in i en föreställningsvärld” (Langer 2005:31). Denna fas inträffar vid läsningens start 
då läsaren står utanför texten och kliver in i dess föreställningsvärld. Läsaren försöker vid det 
här tillfället förstå vad texten ytligt kommer att handla om genom att söka efter ledtrådar. Det 
sökande efter samband i texten som här dominerar kan även återkomma längre fram i läsningen 
då något nytt inträffar i texten. Den andra fasen som Langer beskriver är ”Fas 2: Att vara i och 
röra sig genom en föreställningsvärld” (2005:33). Denna fas 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 som beskrivs 
är ”Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man vet” (Langer 2005:33). Den här fasen fokuserar på 
att de uppfattningar vi har, våra textvärldar, används för att vår kunskap och erfarenhet ska bli 
större och på så sätt skiljer den sig från de andra faserna. Jämfört med tidigare faser är syftet 
här istället för uppbyggandet av föreställningsvärldar att gå från textvärldens utvecklande till 
att gälla läsarens eget liv. Denna fas innebär att föreställningsvärlden och läsarens verkliga värld 
påverkar varandra ömsesidigt. Det är även i denna fas som den främsta påverkan sker från 
föreställningsvärlden till läsarens eget liv. Den fjärde fasen som Langer beskriver är ”Fas 4: Att 
stiga ut ur och objektifiera upplevelsen” (2005:34). I denna fas skapar läsaren distans till föreställ-
ningsvärlden och ser på texten ur ett utifrån-perspektiv med en mer kritisk blick. Detta innebär 
även att läsaren kan göra jämförelser mellan texten och andra litterära verk (Langer 2005:31ff.).

   Langer betonar att de fyra faserna inte brukas i en linjeformad följd utan kan inträffa vid 
flertal tillfällen i samband med läsningen. Tack vare de olika faserna kan läsaren se på samma 
fenomen i litteraturen ur olika perspektiv. Genom de olika faserna förflyttar sig läsaren från en 
koncentration på föreställningsvärlden i sig, fas ett och två, till en fokusering på egen verklig-
hetskunskap och erfarenhet, fas tre, till att föreställningarna ses ur ett objektivt perspektiv och 
på så sätt kan undersökas ur ett utifrån-perspektiv (Langer 2005:35f.).

   När det handlar om undervisning menar Langer att uppfattningen om föreställningsvärl-
darna är extra viktig. Med hjälp av föreställningsvärldarna kan eleverna till exempel få hjälp att 
tänka igenom sina åsikter, att se skillnaderna mellan sina egna svar och andras samt att bygga 
tolkningar. Faserna kan även ge läraren kunskap om hur denne kan hjälpa eleven vidare på ett 
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bra sätt (Langer 2005:36). Ett sätt som eleverna skulle kunna använda som hjälp för att uttrycka 
sina föreställningsvärldar är skrivande. I nästa avsnitt kommer först skrivande i allmänhet att 
presenteras följt av ett avsnitt som presenterar hur skrivande kan användas i skolan. 

2.3 Allmänt om skrivande
Att skrivande endast skulle vara en överföring av redan tänkta tankar till pappret är en förkla-
ring som många nog skulle ställa sig kritiska till, men vad innebär egentligen skrivkompetens? 

    Från 1970-talet har synen på skrivande förändrats från att skrivandet endast sågs som ett 
sätt att fylla ett papper med redan färdigtänkta tankar till att skrivandet istället börjat ses som 
en process där språk och tanke hamnar i en utvecklande relation (Berge & Blomqvist 2012:11). 
Några av de forskare som betonar skrivandet som en process är Torlaug Løkensgard Hoel och 
Olga Dyste vilkas tankar här kommer att presenteras närmare.

2.3.1 Två olika synsätt kring skrivande
Skrivkompetens innebär enligt Torlaug Løkensgard Hoel att man har den kompetens och be-
gåvning som krävs för att kunna uppfylla de kriterier som behövs i en särskild skriftspråklig 
kontext (2001:61). Hoel beskriver tre olika modeller kring vad skrivande kan vara. Den första av 
dessa är 1) skrivande som utforskning och upptäcktsresa vilket handlar om att vi genom skrivande 
kan utforska och reda ut våra tankar och känslor vilket bidrar till att tillvaron får mening. Den 
andra handlar om 2) kognitiva processer, vilket är en skrivforskning som växte fram i slutet av 
1970-talet och som försökte kartlägga de kognitiva processer som sätts i rörelse när vi skriver. 
Här beskrivs interaktionen mellan olika moment i skrivprocessen, såsom syftet med skrivandet, 
uppbyggnad av texten och ordval. Dessa olika delar är exempel på deloperationer, vilka ska sam-
ordnas i skrivprocessen på olika nivåer. De olika nivåer som en språkhandling kan ske på i tex-
ten är global, lokal eller mellanliggande nivå. Den globala nivån handlar om mer övergripande 
frågor om texten medan de lokala nivåerna är mer fokuserade på satslära och att texten blir kor-
rekt formmässigt. Ofta uppkommer det svårigheter för skribenten när det handlar om att kunna 
förflytta sig från lokal till global nivå (2001:26ff.). Hoel beskriver en spiralformad skrivprocess 
där det finns tre olika rörelser: den hierarkiska rörelsen innebär att vi genom att skriva förflyttar 
oss mellan högre och lägre textnivåer; den rekursiva rörelsen innebär att vi förflyttar oss fram 
och tillbaka i texten vi skriver: mellan det vi skrivit, skriver och planerar att skriva. Detta gör att 
en cyklisk eller spiralformad skrivprocess växer fram där vi kommer tillbaka till olika moment 
och delar av skrivprocessen (Hoel 2001:31). Den tredje modellen som Hoel presenterar är 
3) skrivande ur ett sociointeraktivt perspektiv, vilket innebär att skribenten och skrivandet sätts 
in i en kulturell och social kontext. Här betonas den tänkta läsarens roll i så hög grad att eleven 
skriver med läsaren i åtanke och gör val utifrån detta. Läraren är ofta den för eleven tilltänkta 
läsaren (2001:35). 

   Olga Dyste (1996) beskriver till skillnad från Hoel två huvudsakliga former av skrivande: 
I den första formen, skrivande för att tänka och lära, är syftet att få uttrycka sina tankar och 
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känslor i skrift, det är skrivandet som är det väsentliga/viktiga. I den andra formen, skrivande för 
att kommunicera, är syftet att kommunicera med en mottagare och det är då textens möte med 
mottagaren, och en förståelse dem emellan, som är det centrala. ”Skrivande för att tänka och 
lära” kan ofta bli ett sätt att lära sig ”skrivande för att kunna kommunicera” (Dyste 1996:92ff.). 

2.3.2 Mentala processer under skrivandet
Det är alltid den som skrivit texten som är dess första läsare (Hoel 2001). Denna läsprocess 
består av två faser. Läsningen är i den första fasen fokuserad inåt, vilket innebär att skribenten 
läser texten och försöker se om texten stämmer med hans eller hennes avsikt. Om texten inte 
gör det försöker skribenten korrigera den för att komma närmre sin intention. När det gäller 
den andra fasen så riktar sig skribenten istället utåt, vilket innebär att denne dels måste tänka 
sig in i de kommande läsarnas perspektiv och samtidigt se till att texten stämmer överens med 
skribentens eget syfte. Begreppet mottagarmedvetenhet innebär att den som skriver ska klara att 
gå in i båda rollerna och även kunna göra en tolkning av texten som leder fram till en egen be-
dömning. Det handlar om att som skribent kunna känna in det perspektiv som mottagaren har. 
När en skribent saknar denna förmåga ses det ofta som ett problem (Hoel 2001:51ff.). Här kan 
olika tankar kring tolkningen av en text ibland skapa uppfattningen om en missvisande mot-
tagarmedvetenhet hos skribenten. Vi har lättare att ha större mottagarmedvetenhet om vi har 
större kunskap i ett ämne, då detta gör att vi genom att ha ett vidare perspektiv enklare kan rikta 
in oss till mottagarna. Hoel tar upp hur vi istället för att tala om generell mottagarmedvetenhet 
borde tala om kontext- eller situationsberoende mottagarmedvetenhet (2001:56).  

   Det blir högre krav på mottagarmedvetenhet när man kommer upp i de högre årskur-
serna, särskilt kring argumenterande texter är detta av stor relevans. För att ha mottagarmed-
vetenhet behöver man ha en betydande skicklighet när det gäller skrivande vilken gestaltas av 
”metaspråklig förmåga och metakognition” (Hoel 2001:52). Metaspråklig förmåga handlar om 
att kunna anpassa texten efter sina syften och den tänka läsaren och metakognition handlar om 
att kunna tänka och begrunda sitt eget tänkande. Metakognition vid skrivande betyder att det 
finns en medvetenhet hos skribenten kring vad personen vill uppnå med sin text. Här innefattas 
också förmågan att med andra läsares ögon läsa sin text. Metakognition vid läsning betyder att 
den som läser har kunskap om och aktivt kan styra sin egen läsprocess. Syftet med detta är att 
läsaren ska kunna uppnå de mål som de har med läsningen. Hoel menar även att uppläsning av 
en egenskriven text kan bli ett sätt att få metaperspektiv (2001:53). 

   Att det pågår komplicerade mentala processer när vi skriver är något som den kognitivt 
inriktade skrivforskningen har visat. Att skriva innebär att man samtidigt behöver kunna ta 
kontroll över och hantera problem och krav som står emot varandra, likt en jonglör. För att skri-
va en text behöver den som skriver alltid utgå från sin tolkning av världen eller sitt perspektiv. 
Ett problem som kan uppstå här är att skribenten mycket väl vet vad han eller hon menar med 
sin text men trots detta behöver förstå vilka saker som behöver skrivas ut mer explicit för att 
texten ska fungera i mötet med läsaren. Sedan är det läsarens olika förståelseramar som bidrar 
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till tolkningen av texten. Här kan skribent och läsare se olika tolkningsmöjligheter i texten trots 
att de båda kanske historiskt och kulturellt är representanter för samma tolkningsgemenskap 
(Hoel 2001:56). En plats där stora möjligheter finns till möten mellan skribent och läsare är i 
skolkontexten. Nästa avsnitt kommer göra en fördjupning kring skrivandet i denna kontext.

2.4 Skrivande i skolan
När det gäller skrivandet i skolan är det viktigt att skilja skrivande för bedömning från skrivandet 
i den ”verkliga världen”. Detta menar Frank Smith (1983) som anser att betygsättning aldrig lär 
en skribent någonting, mer än att han eller hon inte håller måttet. För att lära sig skrivande så 
sker det, enligt honom, genom just skrivande och inte genom att få ett betyg satt på det man 
gjort dåligt eller bra. Smith menar att skolan ska vara en plats där barn tidigt välkomnas till 
skrivarnas gemenskap med de fulla rättigheter och privilegier som detta innebär (1983:567). 

    Ett annat fenomen som liknar denna skrivandes gemenskap är berättandets plats i un-
dervisningen. Detta är något som Areskoug & Asklund presenterar blir mindre och mindre 
märkbart i kursplanerna i svenska desto högre upp i åldrarna man kommer (2014:19). I de 
första tre skolårens svenskämne är berättandet mycket relevant för att bli mindre centralt för 
svenskämnet för årskurs sju till nio och knappt nämnas alls i gymnasiet. En del av det som tas 
upp i kursplanen för grundskolans tre första år är vikten av att arbeta med ”berättande texter”. 
Vidare presenteras det att eleverna bör lära sig hur en berättande text är uppbyggd. Fokusering 
på berättelsen görs även i grundskolans årskurs fyra till sju, och även i svenskans årskurs sju 
till nio där berättandet även börjar handla om skönlitteratur för vuxna. Ordet ”berättelse” eller 
”berättande” omnämns dock knappt alls på gymnasiet. Läroplanen här betonar dock det viktiga 
i att eleverna skapar en förmåga att göra egna ställningstaganden och en förståelse för olika 
tidsepokers levnadsvillkor (Areskoug & Asklund 2014:19f.). 

 2.4.1 Några metoder för skrivande i skolan
Ett sätt att arbeta med skrivande i skolan är genom responsgrupper. Hoel beskriver att arbetet 
med responsgrupper växte fram under 1980-talet som en del av den processorienterade peda-
gogiken (2001:11). Hon menar att responsgrupps-arbetet finns med i svenska läroplanen för 
grundskolan och gymnasiet både direkt, i kursplanerna, och indirekt i de generella målsätt-
ningarna. En betoning finns på skolan som en arbetsgemenskap. I den norska läroplanen är 
responsgrupper och feedback mellan elever något som är mer explicit utskrivet. Den teoretiska 
grunden bakom processarbete är en lärosyn som är sociokulturell. Sociokulturellt lärande inne-
bär att lärande sker genom deltagande i olika slags samhandlingar och aktiviteter i konkreta 
situationer (2001:12). 

   Ofta kan det vara så att skrivandet i skolundervisningen inte har någon direkt koppling 
till verkligheten. Detta benämns av Bommarco och Parmenius Swärd (2012) som att skrivandet 
i skolan blir icke-autentiskt: skrivandets funktion får här ofta stå tillbaka för det formella, vilket 
innebär att eleverna skriver främst för formens skull och för läraren och inte för att själva texten 
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som sådan ska ha en funktion. Ett autentiskt skrivande handlar om att skapa en situation där 
skrivandet blir relevant för t.ex. läsningen av skönlitteratur. En del i att göra skrivande autentiskt 
kan vara att skribenten vet att en eller flera andra elever kommer att läsa texten och att texten på 
så sätt får en mottagare. Genom forskning går det att se att de flesta av svenskämnets skolupp-
gifter skrivs för läraren och att det inte är mycket som handlar om den personliga skrivutveck-
lingen hos eleven och om kreativitet. Bommarco & Parmenius Swärd anser att det blir negativt 
för en elevs skrivutveckling om fokus hamnar på utvärderingen och vilket betyg eleven ska få 
på sin text (2012:33). 

   Enligt ett sociointeraktivt perspektiv är skrivande ett slags ”kontinuerlig dialog” mel-
lan den som skriver, texten som växer fram och den potentiella läsaren (Hoel 2001:19). Texten 
konstrueras av både läsaren och skribenten inom det beskrivna sammanhanget vilket gör att 
skrivandet blir en del i ett större kollektivt sammanhang. Här kan responser och responsgrup-
per ur en sociointeraktiv synvinkel bli en väsentlig del av själva skrivandet. Ett problem med att 
införa något nytt som responsgrupper är att det innebär risker både för klassen, eleverna enskilt 
och lärarna. Läraren får mindre auktoritet i mötet med elevernas texter, en auktoritet som elev-
erna istället ger till varandra i stort förtroende. Det är av stor vikt att lärarna har kunskap om 
och förmåga att kunna träna eleverna in i ett responsarbete där eleverna lär sig att förvalta det 
ansvar som arbete med responsgrupper innebär (Hoel 2001:21). Responsgruppsarbete är ett 
exempel på då skrivande och läsande kan interagera. Vilka teorier som finns för denna interak-
tion behandlas i nästa avsnitt.

2.5 Teorier om sambandet mellan läsning och skrivande
Frank Smith anser att det endast är genom läsning som skribenter lär sig allt det ogripbara 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, 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 
nödvändig byggsten för att detta ska fungera är man också skriver, särskilt som nybörjare. Ge-
nom 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 på (Smith 
1983:564).

   Om ett barn inte kan läsa och skriva menar Smith att det är viktigt att någon läser för 
dem och att en lärare eller annan vuxen även skriver texter tillsammans med barnet. Den vuxne 
får då bli barnets händer som kan kanalisera ner historien till papper, men det är viktigt att 
barnet får uppleva sig som textens författare. När det gäller högläsningen så är det viktigt att 
göra läsningen till en naturlig aktivitet. Läsningen kan handla om allt ifrån att se vad det står 
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på lunchmenyn till att höra på en historia: det viktiga är att läsningen sker på barnets initiativ 
(Smith 1983:565). 

   För att få kunskap om hur man skriver ska man enligt Smith läsa redan existerande texter. 
Det är då av stor vikt att den text som läses är av samma genre som läsaren själv vill lära sig 
skriva i, vill man till exempel lära sig att skriva för en tidning så ska man läsa tidningstext och då 
räcker det inte med någon slags skol-textbok. 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. Han drar 
en koppling till hur vuxna omedvetet lär barn talspråket där ofta vardagliga situationer förklarar 
betydelsen i orden som de vuxna säger för barnen (Smith 1983:560f.).

 2.5.1 En jämförelse mellan olika positioner i frågan
Frøydis Hertzberg (1997) betonar vikten av att eleven ska finna sin egen stämma i skrivandet 
och att det är den som ska få vara plattformen för elevernas arbete med de formella aspekterna 
av skrivandet. Hertzberg har gjort en jämförelse av fyra olika positioner kring frågan om hur 
språkkunskapen och språkforskares analyser kan bidra till ökad skrivfärdighet. Här ser hon 
att forskarna har olika åsikter, alltifrån att formundervisningen inte alls spelar någon roll för 
skrivfärdigheten till att den är helt nödvändig för en utvecklad skrivfärdighet. De teoretiker och 
sammanhang som Hertzberg jämfört och som representerar de fyra positionerna är Stephen 
Krashen, George Hillocks, Genreskolan, Expressionisterna och Aviva Freedman. Den första po-
sitionen som Hertzberg presenterar menar att läsningen betyder allt för att en skrivfärdighet ska 
utvecklas. Den andra positionen handlar om hur läsning som har ett fokus på textformen och 
även i användandet av olika slags modelltexter betonas. Den tredje positionen är inriktad mot 
lustläsning och ser lust och motivation som bas för all språkundervisning. Den fjärde positionen 
menar att genredrag går att lära sig utifrån minimala läserfarenheter, så länge miljön som läsa-
ren befinner sig i innehåller texter i den typ av genre som läsaren vill lära sig skriva.

   I jämförelse av de fyra positionerna finner Hertzberg något som förenar dem alla: och det 
är att vikt läggs av läsningens betydelse för skrivfärdigheten. Hon tror inte att det finns någon 
annan gemensam punkt mellan positionerna än att alla fyra verkar eniga om att språk i stort 
lärs in omedvetet men att undervisning kan ha ett visst värde. Hertzberg ger här ett exempel på 
att om en elev blivit undervisad i genren argumenterande texter så kommer eleven vid läsning 
av den typen av texter kunna lägga märke till och få strukturen i denna textgenre bekräftad 
(Hertzberg 1997:23f.). 

2.5.2 Utmaningar och möjligheter kring sambandet mellan läsning och skrivande
När det handlar om förmåga att förflytta sig mellan de olika textnivåerna och samordningen 
av deloperationer i skrivprocessen beskriver Hoel (2001) att det finns ett intimt samband mel-
lan läsande och skrivande. En skribent som läser mycket kan se fler resurser under tiden som 
skrivprocessen pågår. Detta beror på att skribenten har fler språkliga och litterära modeller att ta 
hjälp av i sin skrivprocess. Även gällande responsgivning på andras texter kan elever som läser 
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mycket se fler möjligheter till tolkning i sina klasskamraters texter än elever som läser mindre 
(Hoel 2001:29f.).

   Kerstin Bergöö (2005) presenterar hur Pedagogiska gruppen (PG), från dess start vid 
mitten av 1970-talet, var en studiegrupp vid institutionen för litteraturvetenskap i Lund som 
anordnade seminarier med syfte att koppla samman lärare och forskare med inriktning mot ett 
svenskämne med mer humanistisk inriktning. Enligt henne är det tack vare PG som grunden 
till en diskussion om svenskämnet i Sveriges skolväsende lades (Bergöö 2005:38f.). Något av det 
som förenade den pedagogiska gruppen var en marxistisk litteraturuppfattning och närheten till 
Danmark och Tyskland, två länder där det fanns en stor debatt kring marxistisk pedagogik- och 
litteraturdebatt (Brodow & Rinisland 2005:27). 

   Persson (2007) lyfter fram hur PG ser instrumentalismen i skolans litteraturundervisning 
som en ständigt närvarande fallgrop när det handlar om sambandet mellan läsningen och skriv-
andet i själva skolsituationen. Detta innebär att läsningen inte blir förankrad hos eleven utan 
inskränks istället till att endast handla om träning av färdigheter och förmågan att lösa uppgifter 
(Persson 2007:268). Några exempel på metoder för hur sambandet mellan läsning och skrivande 
ska behandlas i skolan, utan att hamna i instrumentalism, presenteras i nästa avsnitt.

2.6 Metoder för läsning och skrivande i skolan
Det finns en rad olika metoder för hur läsning eller skrivande kan användas i skolan. I detta 
avsnitt kommer ett antal olika begrepp och metoder presenteras som anses vara relevanta för 
denna studie.

    Bommarco och Parmenius Swärd menar på att förmågan hos eleverna att kunna göra 
kritiska granskningar är något som betonas i ämnesplanerna i svenska för gymnasiet. De anser 
vidare att det därför är viktigt att eleverna får lära sig hantverket att kritiskt granska texter, då 
detta gör att eleverna själva sedan kommer ha lättare att skriva texter i olika genrer (2012:25). 

 2.6.1 Att skriva sig in i litteraturen
Ett sätt genom vilket eleverna kan närma sig litteraturen är genom skrivande. Ett exempel på 
detta är då eleverna får skriva sig in i litteraturen vilket förklaras av Bommarco och Parmenius 
Swärd (2012) med att eleverna genom skrivuppgifter förbereds för att enklare kunna komma 
in i den skönlitterära textens textvärld. Ett exempel på hur detta kan gå till visar de genom att 
presentera hur en gymnasieklass som skulle börja läsa om Hector och Andromake ur Iliaden 
gick till väga. Innan läsningen fick eleverna i uppgift att under sju minuter skriftligt beskriva 
situationen om en soldat som måste ge sig ut i kriget och ta farväl av sin fru och sitt lilla barn. 
Efteråt fick eleverna sitta i mindre grupper och jämföra sina beskrivningar och välja en text att 
läsa upp i klassen för att sedan titta på likheter och skillnader i helklass. Genom att ha skrivit 
texter har eleverna något att jämföra texten ur Illiaden med, vilket kan göra att de kan känna 
igen klassiska teman i de båda texterna. På detta sätt menar Bommarco & Parmenius Swärd att 
eleverna blir hjälpta att ”kliva in i en föreställningsvärld och bjuda in dem att delta i ett samtal 
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om livet, om eviga frågor och om litteratur och mänskliga berättelser.” (2012: 57). En annan 
styrka med detta är att eleven ser att det på så kort tid som sju minuter går att skriva en känslo-
fylld och engagerande text (Bommarco & Parmenius Swärd 2012:56f.). 

 2.6.2 Reflekterande läsning och skrivande samt loggboksskrivning
 Ofta läggs alltför lite tid i litteraturundervisningen på reflekterande läsning och skrivande (Bom-
marco & Parmenius Swärd 2012:65). För att en litteraturläsning ska vara reflekterande krävs det, 
enligt dem, ett dialogiskt förhållningssätt till textarbetet. Ett läsarbaserat skrivande innebär att 
eleven själv får ställa reflekterande frågor till texten. Syftet med detta är att eleverna ska kunna 
ta in sina personliga reflektioner och åsikter. Det är lärarens uppgift att skapa förutsättningar 
för att sociala kontexten ska bli dialogisk, vilket är en grund för att ett dialogiskt responsarbete 
ska kunna ske (2012:66). Läraren kan även ge elever i uppgift att göra reflektioner efter sin 
läsning. Ett exempel på detta kan vara att eleverna ska skriva minst en datorskriven sida med 
sina tolkningar och tankar efter läsningen av litteraturen. Här kan läraren även be eleven skriva 
två till tre diskussionsfrågor utifrån läsningen varav några av klassens frågor sedan diskuteras. 
Efter klassdiskussionen får eleverna skriva ner hur deras tolkning förändrats eller påverkats av 
samtalet (Bommarco & Parmenius Swärd 2012:69).

   Ett sätt att öka elevernas engagemang under själva skönlitteraturläsningen är genom logg-
boksskrivning: att eleverna får skriva läsloggar som ett redskap i mötet med texten. Enligt Bom-
marco & Parmenius Swärd (2012:66) blir läsloggen till ett skrivande som är grundat i läsningen 
och som ger eleverna möjlighet att ta egna ställningstaganden. De betonar att det är viktigt att 
litteraturläsningen inte enbart blir en transaktion mellan läsaren och texten utan även mellan 
olika läsare. Utifrån detta är det av relevans att elever i en klass kan dela det skrivna med sina 
klasskamrater. En möjlighet kan vara att låta två elever eller en grupp göra detta som en dialog 
där responsen förmedlas digitalt (Bommarco & Parmenius Swärd 2012:68).

 2.6.3 Meddiktning och responsgrupper 
Meddiktning innebär enligt Birte Sorensen (2001) att texten ses som öppen med tomma plat-
ser som läsaren automatiskt fyller på. Tanken med meddiktning är att eleverna skriftligt eller 
muntligt får uttrycka de textkonstruktioner och tolkningar som skapats under läsningen och 
sin tolkning av texten. Detta gör att de meddiktande texterna både blir förutsägelser om textens 
förlopp och tankar om texten som helhet (Sorensen 2001:235f.). Ett exempel på meddiktning 
som Bommarco ger är då hennes elever läst en novell om en tonårspojkes första misslyckade 
möte med en flicka och utifrån detta får i uppgift att göra ett perspektivbyte och skriva en med-
diktningstext utifrån flickans perspektiv (Bommarco 2006:152). 

   I arbete med redan nämnda responsgrupper kan elevernas skrivande genom utgångspunk-
ten att läsaren sedan ska läsa dem skapa en interaktion mellan de två aktiviteterna vilket blir 
till ”ömsesidiga kommunikativa processer” (Hoel 2001:49). Detta innebär att det nästan inte 
finns någon gräns mellan läsning och skrivandet utan att den nästan blivit utsuddad. Genom 
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responsgrupps-arbete ger eleverna respons på varandras texter vilket bidrar till att sambandet 
skribent och läsare emellan stärks. Synen på läsning som ett samspel mellan den som skriver, 
texten och den som läser, vilken är typisk för den sociointeraktiva teorin, passar speciellt bra in 
på arbete med responsgrupper (Hoel 2001:50). Arbete med responsgrupper blir ett sätt att skapa 
autentiskt sammanhang för läsningen eftersom att detta arbetssätt bidrar till att eleverna vet att 
de skriver för en läsare. 

 2.6.4 Byggande av föreställningsvärldar som redskap
Langer (2005) beskriver hur hon ofta sett att interaktionen mellan läsning och skrivande i 
klassrummet inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Skrivuppgifterna blir enligt henne oftast 
separerade från själva läsprocessen och vice versa. I klassrum där arbete sker med byggande av 
föreställningsvärldar menar Langer dock att uppdelningen mellan läsning och skrivande för-
svinner. Om det centrala i undervisningen är elevernas tänkande bidrar detta till att läsning och 
skrivande blir till språkliga redskap som bidrar till att föreställningsvärldarna hos eleverna blir 
berikade. Integrationen mellan skrivande, läsning och diskussion skapas genom att tänkandet 
stimuleras. Genom att eleverna under hela lektionen läser, skriver och diskuterar under tiden 
som de rör sig mellan de olika föreställningsvärldarna bidrar detta till att de tre aktiviteterna 
länkas samman (Langer 2005:167). 

   Denna presentation av sambandet mellan läsning och skrivande i skolan leder oss vidare 
in i nästa kapitel där en fördjupning kommer att ske. Två forskningsstudier kommer att presen-
teras där interaktionen mellan läsning och skrivande studerats i dagens skolpraktik.
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3. TVÅ UNDERSÖKNINGAR OM HUR LÄSNING OCH SKRIVANDE 
DIDAKTISKT ANVÄNDS I SKOLAN 

3.1 Gunilla Molloys studie
Gunilla Molloy har i sin avhandling Läraren, litteraturen, eleven (2002)undersökt hur mötet 
mellan läraren, litteraturen och eleven sker i fyra klasser på fyra olika högstadieskolor under tre 
års tid. Hon har följt eleverna från årskurs sju till årskurs nio. Studien har genomförts på så vis 
att hon i genomsnitt var fjortonde dag besökt var och en av skolorna, vid besöken har hon obser-
verat lektioner, låtit eleverna svara på enkäter samt intervjuat lärarna och några elever. I valet av 
lektioner valde Molloy att framförallt observera klasserna under lektioner då de arbetade med 
skönlitteratur (2002:87). Enligt Molloy själv har hon valt att observera lektioner som kan ge ett 
brett underlag till forskningsfrågan ”för att ge möjlighet att diskutera olika litteraturpedagogiska 
förhållningssätt ur ett ämnesdidaktiskt, receptionsteoretiskt och genusteoretiskt perspektiv” 
(Molloy 2002:17). Syftet med Molloys avhandling är att beskriva mötet mellan läraren, litte-
raturen och eleven samt kring elevernas uppfattning om lärarens syften med litteraturläsning 
i skolan. Hon ser de intervjuer som hon genomfört som texter som hon tolkar. De forsknings-
frågor hon utgått från är praktiken i klassrummet samt den skönlitterära texten. Utifrån detta 
sammanhang har samtalet mellan henne och informanterna skett (2002:97).

   I detta avsnitt kommer Molloys resultat beskrivas kortfattat, med en fokusering på vad hon 
utifrån sin studie kommit fram till gällande svenskämnet i stort och då framförallt med fokus på 
litteraturundervisningen i svenskämnet.  

3.1.1 Hur en lärares intentioner inte blir förverkligade i undervisningen
En av de lärare Molloy observerar där skrivande används som ingång i skönlitteraturläsningen 
är läraren Birgitta. Birgitta har valt att läsa boken Flugornas herre med sina elever utifrån två 
mål: dels vill hon att eleverna ska få en egen ”läsupplevelse”, inklusive en granskning av språket. 
Hon vill även att de ska kunna diskutera temat ”mod och rädsla” (2002:165). Birgitta väljer att 
inte presentera sina syften för eleverna i förväg för att inte styra dem i deras läsning.

    Under den lektion då Birgitta ska introducera boken Flugornas herre använder hon en 
snäcka och ett par glasögon för att genom föremålen skapa en förväntan på boken. Utifrån 
snäckan får eleverna skriva en beskrivning av den och vad de tror att den används till. Birgitta 
läser sedan en beskrivning av en snäcka i Flugornas herre och berättar att snäckan finns i en bok 
de ska börja läsa. När Birgitta sedan läser första kapitlet högt för eleverna använder hon elev-
ernas skrivande som en resurs: detta genom att eleverna får i uppgift att skriva ner namnen på 
personerna i boken och sedan hur de beskrivs. Efter detta får eleverna en kopia på ett stycke ur 
boken där Birgitta tagit bort alla adjektiv ur texten, elevernas uppgift är sedan att fylla i adjektiv 
som de anser passar in. När eleverna fyllt i adjektiven klart går de igenom de adjektiv som finns 
i boken (2002:165ff.).
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  Molloy är kritisk mot Birgittas upplägg då hon anser att det i slutänden blir mer av en 
grammatiklektion. Hon menar även att Birgittas upplägg på lektionen främst syftar till att un-
derstödja sin planerade lektion och inte att skapa en dialog i klassrummet (Molloy 2003:162ff.). 
Molloys uppfattning understöds genom hur eleven Martin svarat i en enkät kring hur de arbetat 
med boken Flugornas herre. Han skriver där att de har ”läst och pratat om adjektiv och liknelser” 
(2002:173). 

3.1.2. Molloys slutsatser
Molloy menar på, att svenskämnet borde ha ett större fokus på demokratiska värden och att 
litteraturläsningen skulle kunna öppna upp för samtal om demokrati. Hon anser att svenskämnet 
på så sätt kan bli ett ”demokratiämne” och att större samarbete borde ske mellan svenskämnet 
och So-ämnena (2002:310f.) Hon menar att skolämnet svenska skulle tjäna på att ett sådant 
samarbete skulle ske men också om strukturen i det deliberativa samtalet skulle komma in i 
klassrummet (2002:319). Deliberativa samtalet har enligt Tomas Englund (2000) koppling till 
deliberativ demokratisyn, en demokrati där samtalet och kommunikationen är i centrum och är 
det som bär upp ett demokratiskt samhälle. Det deliberativa samtalet är ett samtal där deltagarna 
inte bara ska uttrycka sina egna idéer utan även lyssna på andras (Englund 2000:3). 

   Enligt Molloy borde den första didaktiska frågan kring skönlitteratur förändras från vad 
(med ett fokus på ämnets innehåll) till vem (som ska tala om vad?). Detta innebär att fokus inte 
blir att eleven ska lära sig något om ämnet och om skönlitteraturen utan att det istället är genom 
detta som eleven lär sig (2002:313f.).

   Genom sin studie har Molloy sett att litteratursamtal i mindre grupper inte självklart är den 
samtalsform där flest elever kan yttra sig. Om det inte finns en subjektiv relevans i uppgifterna 
eller i genuspraktiken i klassen kan detta bidra till att samtalsdeltagarna tystnar (2002:317). Ett 
exempel på detta från Molloys studie är hur eleven Gabriella övertalar sin kompis Tuva att det är 
Gabrielles åsikt som är den rätta i läsningen av boken Trägudarnas land (2002:114f.). Ett annat 
exempel då Molloy sett att litteratursamtal inte fungerar på önskvärt sätt är då eleven Yusuf inte 
berättar för sina klasskamrater att han upplevde boken En komikers uppväxt som känslosam, 
något han beskriver i den individuella slutuppgiften (2002:141). 

   Molloy ser i sin studie hur kvinnor och flickor fortfarande är underrepresenterande i det 
val av litteratur som skolan gör. Hon kan även se att lärarna ofta väljer att låta eleverna läsa 
samma böcker som de själva läst i skolan (2002:320). Hon kan även av sin studie se att hand-
lingskraftiga och självständiga flickor i litteraturen avvisas av både flickor och pojkar (s.321). 

   Då eleverna på en av de fyra skolorna fick arbeta med novellen Varandra och eleverna på 
Anemonskolan med novellen Kyssen användes spänningen mellan textens allmänna repertoar 
och läsarens på ett kreativ sätt. De konflikter och prövningar som fanns i texten bidrog till att 
eleverna fick uppleva igenkänning och att de fick en personlig förankring till texten. Att eleverna 
sedan fick möjlighet att skriva och diskutera texterna de läst gav dem möjlighet att lyssna till 
andras uppfattningar (2002:321f.). 
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   Eleven Martin fungerar som ett exempel på hur läsning kan påverka skrivandet då han 
i årskurs nio inspirerats av novellen Att döda ett barn av Stig Dagerman som han läst i skolan. 
Han tar efter novellens förskjutna tidsperspektiv när han själv ska skriva en novell.

   Molloy lyfter fram hur lärarna i de fyra skolorna hon besökt varit relativt osynliga som 
läsare. Hon menar att en förändrad lärarroll, där även läraren som läsare blir synlig, kan skapa 
en radikal förändring i lärarens metodiska gestaltning. Läraren kan i så fall tillsammans med 
eleverna läsa och diskutera texter istället för att endast låta eleverna diskutera språket i texten 
utifrån litterära termer. För att detta ska kunna fungera krävs det att läraren själv läst de texter 
som ska diskuteras (2002:324).

   ”Molloy beskriver hur hon observerat eleverna på de fyra olika skolorna, och hur eleverna 
hanterat skrivandet i relation till sin skönlitteraturläsning. Molloy beskriver hur hon observerat 
att eleverna på de fyra olika skolorna blivit uppmanade till att på olika sätt skriva i relation till 
sin skönlitteraturläsning. I många fall handlade det om att beskriva en karaktär i boken, eller 
att skriva i en läslogg. Men det kunde även innebära att eleverna skulle svara på lärarens frågor 
och skriva ner argument utifall att en fråga skulle diskuteras. Lärarna har haft olika syften med 
sina skrivuppgifter, vilka även kunnat variera mellan olika tillfällen. Några av de syften Molloy 
nämner att lärarna haft är att skrivandet blir en kontroll på att eleverna läst böckerna, att elev-läst böckerna, att elev-
erna skulle identifiera sig med någon av bokens personer eller att eleverna genom att förbereda 
sig i tänkande och skrift ska få lättare att tala. Molloy konstaterar att det bara var på en av de fyra 
skolorna som elevernas texter användes i ett funktionellt sammanhang, och det var när eleverna 
fick förbereda argument som de sedan skulle presentera. Molloy menar att lärarna hade kunnat 
använda sig mer av elevernas skrivna texter så att detta hade kunnat bli ett underlag för samtal 
om aktuella ämnen (2002:326f.).

   Molloy gör också en försiktig slutledning mellan det faktum att ingen av de undervisande 
lärarna skrivit egna texter som de visat för elever i undervisningen och elevernas brist på 
intresse i att skriva texter i anslutning till skönlitteraturläsning. En annan orsak som hon pekar 
på är att eleverna inte får se sina texter bli använda som diskussionsunderlag utan endast som 
betygsunderlag (2002:327).

   Molloys slutpoäng är att tonåringar i skolan borde få möjlighet att inte bara ”läsa sitt liv” 
utan även att ”skriva sitt liv” (s.329). Hon menar att vuxna som tonåringar i mötet med läraren, 
litteraturen och eleven skulle kunna bli aktiva medskapare genom att skriva och läsa om sitt liv 
och andras. För att detta ska ske menar hon dock att det behöver ske en förändring i skolämnet 
svenska (2002:330).

3.2 Birgitta Bommarcos studie
I Birgitta Bommarcos avhandling Texter i dialog (2006) studeras läsandet i en gymnasieklass 
på samhällsprogrammet under tre års tid. Bommarco har själv fungerat som svensklärare för 
klassen under denna period (2006:11). Skolan som Bommarco genomfört sin studie på är den 
största av fyra kommunala gymnasieskolor i en medelstor stad i södra Sverige (2006:33). Det 
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övergripande syftet med hennes avhandling är att ta reda på vad som sker när gymnasieelever 
läser skönlitterära texter i skolan (2006:11). 

3.2.1 Tre gymnasieelevers syn på läsande
Bommarco har i sin studie intervjuat och gjort mer grundliga läsarporträtt av tre elever: Karin, 
Marco och Elin (2006:13). I detta avsnitt kommer jag att kortfattat redovisa delar av deras syn 
på läsning, skrivande och litteraturundervisning. 

   Eleven Karin ser svensk-ämnet som ett av de roligaste ämnen i skolan. Hon tycker om att 
skriva och har redan sedan lågstadiet skrivit mycket i skolan. På fritiden läser hon fem till tio 
böcker per år och hon läser tidningen nästan varje dag (2006:148f.). Karin läser under A-kursen 
fyra romaner till vilka hon skriver långa läsloggar. Något Karin tycker är särskilt relevant i böck-
erna hon läser är hur författarna lyckas skapa ett ”vackert” språk. Karin uttrycker i utvärdering 
efter A-kursen att hon tyckt om uppgiften att skriva läslogg (2006:149f.). 

   Eleven Marcos anser att han inte tycker om att läsa men att han ändå är bra på det och 
att han har en god läsförståelse. Han ser skrivandet i svensk-ämnet som hans största svaghet. 
Marco gör en koppling mellan att skrivandet blir bättre genom läsning (2006:170). Bommarco 
ser hur Marco i sitt läsande och skrivande ofta kommer tillbaka till det som hon ser som hans 
personliga teman, vilka innefattar ”familjen, religionen, vännerna och den kulturella bakgrun-
den” (2006:178). Marco är kritisk till skrivandet av läslogg vilket han uppfattar som ”jobbigt” 
och som att det blev till en ”mall” (2006:186).

   För att eleven Elin ska se läsningen som relevant är det viktigt att hon kan känna igen sig 
och leva sig in i karaktärerna i bokens liv. Hon läser gärna böcker som handlar om relationer 
och där även hennes eget liv kan speglas mot bokens karaktärer (2006:189f.). Det är viktigt för 
Elin att ”hjärtat” är med i läsningen för att den ska bli meningsfull. Elin har en önskan att få läsa 
allmänbildande litteratur (2006:193f.). När Elin i läsning av boken Räddaren i nöden upplever 
att hon inte förstår den väljer hon att läsa om den och hon visar enligt Bommarco på större 
inlevelse för bokens huvudkaraktär efter sin andra läsning (2006, 196f.).  Det Elin saknar under 
gymnasiets svenskundervisning är att få lära sig skriva dagbok och att ha fått läsa fler romaner 
och ha skrivit läslogg till dem (2006:204). 

3.2.2 Bommarcos slutsatser
Bommarco menar att läsprocessen ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv börjar redan före läs-
ningens inledning och inte avslutas då boken eller texten är utläst. Bommarcos studie diskuterar 
hur processen fortsätter genom boksamtal och skriftligt efterarbete samt i livet i stort. De forsk-
ningsfrågor hon vill ha svar på handlar framförallt om det skeende som sker under läsprocessen 
i ett didaktiskt sammanhang (2006:12). Bommarco beskriver själv hur hennes avhandlingsar-
bete främst är receptionsforskning men även kan ses som etnografisk klassrumsforskning då 
hon umgåtts med sina informanter under längre tid (2006:29).
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 Den huvudsakliga källan som Bommarco har använt i studiens analyser har varit elever-
nas skriftliga texter och då främst läsloggar, romanerna som eleverna läst och de grupp- och 
halvklass-samtal som varit en del av undervisningen. Utöver dessa texter har Bommarco även 
använt sig av kursplanetexter, lärardagbok och inspelade intervjuer med några elever ur klassen 
utifrån vilka hon gjort läsarporträtt (2006:33, 36f.).

   Birgitta Bommarco visar på hur hennes elever i ett läsloggsarbete kring boken Räddaren i 
nöden gör kopplingar till sina egna sociala världar och låter sina personliga erfarenheter, frågor 
och associationer komma till uttryck. Ett exempel som hon ger är hur nästan alla elever tar upp 
relationen som huvudkaraktären i boken har till sin lillasyster, där fl era av eleverna ser likhe-som huvudkaraktären i boken har till sin lillasyster, där flera av eleverna ser likhe-
ter med relationerna till sina egna syskon (Bommarco 2006:74). Skrivandet av läslogg kan för 
eleverna bli som ett sätt att få tankarna kring texten att konkretiseras från att bara vara tankar i 
huvudet till att komma på pränt, på liknande sätt som ett gruppsamtal kan göra. Genom logg-
boksskrivande får eleverna möjlighet att föra en egen, inre dialog, med texten. Utifrån elevernas 
kommentarer i en utvärdering av B-kursen uppfattar Bommarco det som att eleverna upplever 
att deras skrivande skapar mening och förståelse i läsning av romanerna. Eleverna anser även 
själva att de genom loggboksskrivandet tycker sig ha blivit bättre på att tolka de texter som de 
har läst (2006: 209, 211).   Bommarco menar på att elevernas skrivande överlag blir till ett sätt att 
tolka och skapa ny förståelse samt som ett aktivt meningsskapande vilket innebär att det istället 
för att handla om reproduktion börjar handla om produktion (Bomarco 2006:212). 

   I en uppföljande skrivuppgift beskriver Bommarco hur eleverna fick formulera sina tankar 
om huvudkaraktärens fortsatta liv. När eleverna gör detta menar Bommarco att de genom att 
uttrycka tankar har skapat en distans från sin egen föreställningsvärld och reflekterar över den 
egna läsningen och verket som helhet (2006:79). Bommarco presenterar hur eleverna även fick 
bearbeta sina läsloggar kring boken Räddaren i nöden genom gruppsamtal. På dessa samtal 
var ingen lärare med men samtalet spelades in (2006:82). Bommarco hänvisar till att många av 
eleverna upplevde just gruppsamtalen som intressantast. Detta då eleverna var nyfikna på vad 
de andra i klassen tyckte om boken (2006:93). 

   Bommarco lyfter fram hur gruppsamtal, kring olika ämnen eller böcker, varit viktiga 
för hennes elever. Hon menar på att samtalet eleverna emellan bidragit till elevernas språkut-
veckling. Hon menar även på att det är viktigt att utrymme skapas för den subjektiva rösten 
i klassrummet och att detta inte behöver bli en motsats till det som skapas tillsammans, det 
gemensamma. Samtalets syfte ska vara att läraren kan gå in och hjälpa eleverna utveckla sina fö-
reställningsvärldar och inte kunskapskontroll eller värdering av elevernas läsning (2006:213ff.). 

   Eleverna i Bommarcos gymnasieklass har fått läsa böckerna Räddaren i nöden, Mussel-
stranden och Främlingen. Orsaken till valet av dessa böcker förklarar Bommarco vara att de 
handlar om unga människor och tar upp ämnen som kan intressera gymnasieelever, som att bli 
vuxen, skola och relationer. Romanerna har främst valts ut för att de kan ge upphov till tankar 
och samtal om etiska och existentiella frågor (2006:217). I arbetet med böckerna menar Bom-
marco att det går att se hur kunskap skapas i dialektiken mellan det som är känt och okänt. Hon 
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anser att mycket visar på att eleverna i klassen i samtalen om romanerna lärt sig något om sig 
själva, varandra, om de lästa texterna och om läsprocesserna (2006:215). 

   Att en del elever uttrycker en vilja att ha läst fler böcker i skolan anser Bommarco kan bero 
på några olika faktorer. En faktor kan vara att eleverna inte hinner, eller inte tar sig tid att läsa på 
fritiden och därför vill bli ”tvingade” att läsa i skolan. En annan faktor kan vara att eleverna vill 
bli bildade eller allmänbildade genom läsningen. En tredje faktor kan vara att läsa och samtala 
om böcker ger mer än att bara läsa böcker i sin ensamhet (2006:219).

   När eleverna får välja en roman själva anser Bommarco att det främst är en läsning med 
hjärtat, även om hon även kan se att en kognitiv utveckling har skett. Eleverna i klassen fick 
skriva läslogg utifrån sin egen valda roman samt presentera romanen och läsa ett stycke ur den 
för klassen. En nackdel som Bommarco tar upp med elevernas fria val av roman var att det 
aldrig ledde till några diskussioner eller djupare samtal om romanerna (2006:220f.).

   Utifrån sin undersökning menar Bommarco att smågruppsdiskussioner fungerat bäst, 
med eller utan lärare. Halvklassdiskussioner var svårare då det där var svårt att få alla att komma 
till tals (2006:222). 
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4. DISKUSSION 
Att det finns många vinklar och djup kring frågor om skönlitteraturläsning och skrivande är nå-
got som denna studie visar på. Inledningsvis presenteras en allmän syn på skönlitteraturläsning 
i 1800-talets Sverige (Persson 2007). Därefter lyfts nutida läs- och skrivforskning fram där inter-
aktionen mellan läsaren och texten betonats (Rosenblatt 2006:15). Vidare behandlas läsningen i 
skolan genom att en rad legitimeringar för litteraturläsning i skolan presenterats (Persson 2007). 
Lundström, Manderstedt och Palo (2011:12f.) visar på hur Lgr 11 fokuserar mer på elevernas 
kunskap om litteraturen än den kunskap eleverna får genom läsning av litteraturen, vilket jag 
upplever som skrämmande. Om fokus förflyttas från elevens läsupplevelse och personliga möte 
med texten till att istället endast handla om kunskap om verket i sig förloras enligt mig en stor 
del av syftet och behållningen med den del av svenskämnet som handlar om litteratur. Kunskap 
endast om själva verket i stort har eleverna möjlighet att ta reda på enkelt genom exempelvis 
internet. Den personliga kunskap som läsningen av ett verk kan ge går däremot inte att finna 
på sådant sätt utan den måste med Rosenblatts ord ”genomlevas” av individen själv (2006:14, 
42). Jag anser att det är detta ”genomlevande” som är en av de största styrkorna med skolans 
skönlitteraturläsning.

    Även synen på hur skrivandet har förändrats från 1970-talet till att idag ses som en 
process har presenterats (Berge & Blomqvist 2012:11). I samband med detta har även två olika 
modeller för vad skrivande kan innebära presenteras (Hoel 2001:26f. & Dyste 1996:92ff.) samt 
vikten av en kontext- och situationsberoende mottagarmedvetenhet (Hoel 2001:56). Vikten av 
att skrivandet görs autentiskt har lyfts fram, vilket till exempel sker då texten får en mottagare 
(Bommarco & Parmenius Swärd 2012:33). Responsgruppsarbete är ett annat exempel på hur 
arbete med skrivande i skolan kan ske (Hoel 2001:11). 

   Att det finns ett samband mellan läsning och skrivning är något som uppsatsen visat på 
genom att presentera Smiths (1983:561f.), Hertzbergs (1997:23f.) och Hoels (2001:29f.) under-
sökningar där samband mellan de två elementen framkommer. En rad metoder för hur läsning 
och skrivning kan kombineras i skolan har även presenterats varav några kommer behandlas 
djupare i denna diskussion. 

   Slutligen har uppsatsens tredje kapitel visat på två didaktiska klassrumsstudier där Gunilla 
Molloy och Birgitta Bommarco studerat hur läsande och skrivande använts i svensk-under-
visningen. Molloy har i sin studie visat på bra och dåliga sätt genom vilka eleverna kan arbeta 
med denna interaktion. Hon betonar vikten av att elevernas texter kommer till användning i 
undervisningen. Bommarco ser hur eleverna genom att skriva loggbok gör kopplingar till sina 
egna liv. Hon förklarar även att eleverna själva anser sig blivit bättre på att tolka texter de läst 
genom loggboksarbete (2006: 209, 211). 

   Vad gör att vissa skriv- och läsmetoder fungerar bra och andra sämre? Det är en sak som 
jag börjat fundera kring i mötet med referenslitteraturen. Ett av de tillfällen som ställt mig mest 
undrande var i mötet med läraren Birgitta som Molloy presenterar. Min upplevelse av läraren 
Birgittas inledningslektion för boken Flugornas herre var att hennes metoder för integrering 
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av läsning och skrivning i undervisningen var intressanta. När jag sedan läste Molloys kom-
mentarer och fördömande av Birgittas lektionsupplägg blev jag därför först förvånad. Efter hand 
började jag dock förstå och se det Molloy beskriver i att boken Flugornas herre blir irrelevant 
för eleverna genom lektionsupplägget. Den tolkning av lektionen och bokläsningen som eleven 
Martin ger förstärker givetvis Molloys bild. I mina litteraturstudier har jag funnit en möjlig orsak 
till att arbetet med Flugornas herre inte blev lyckat. Bommarco & Parmenius Swärd (2012:45) 
menar att läsning i skolan kan gynnas om läraren när det är dags att presentera en ny roman för 
klassen ser till att noga motivera sina val och syftet med läsningen (2012:45). Läraren Birgitta 
väljer aktivt att inte presentera sina syften för klassen för att inte styra elevernas läsning. Om 
hennes syften med läsningen av boken framkommit på andra sätt hade hennes val kanske varit 
motiverat. Men då eleven Martin i slutet av arbetet med boken inte alls förstått Birgittas syften 
med valet av denna bok och varför det skulle läsa den kan detta motivera att Birgitta borde ha 
introducerat boken på ett annat sätt.

  En rad olika metoder för hur interaktion mellan läsande och skrivande har presenterats i 
denna uppsats. Många av metoderna handlar om hur eleverna på ett kreativt sätt får använda 
skriften som ett redskap för att skapa större förståelse för litteraturen som att innan läsning 
få skriva sig in i litteraturen, i samband med läsning använda loggboksskrivning (Bommarco 
& Parmenius Swärd 2012:56f., 66) eller efter läsningen skriva meddiktande texter (Sorensen 
2001:235f.) och arbeta med responsgrupper (Hoel 2001:50). Det positiva med alla dessa metoder 
är att de bidrar till en interaktion mellan läsande och skrivande där något meningsfullt kan 
skapas (Rosenblatt 2006:15). Jag uppfattar att alla dessa metoder kan fungera för att bidra till 
interaktionen mellan läsande och skrivande. Så länge detta mål uppnås anser jag att det är upp 
till varje lärare att själv välja den metod som passar honom eller henne, och dennes elever, bäst. 

  En intressant skillnad i Molloy och Bommarcos studie är deras olika erfarenhet av hur 
gruppsamtal kring litteraturen fungerar. Molloy beskriver hur samtal i mindre elevgrupper 
kring litteraturen inte fungerar alls, då bland annat en elev inte vågar säga hur han egentligen 
tänker och en annan dominant elev kör över sin klasskompis åsikter. Bommarco verkar däre-
mot endast ha erfarenhet av gruppsamtal som fungerat bra, oavsett om de skett med eller utan 
lärarens närvaro. En skillnad i de båda studierna som är värd att ta i beaktande är att eleverna 
i Molloys studie går i grundskolans senare år och Bommarcos elever går på gymnasiet. Detta 
kunna innebära att det endast är en fråga om mognad att Bommarcos elever kan hantera grupp-
samtalen på ett bättre sätt. Jag tror inte att det bara är så enkelt. Förmodligen beror vad det blir 
av litteratursamtalet till stor del på den undervisande läraren och vem denne är, men även på 
elevgruppen. Vilka ramar läraren och eleverna tillsammans satt upp för litteratursamtalen är 
också något som väger in. Jag tror att grunden för att elever ska våga säga sina tankar och åsikter 
är att eleven upplever sig trygg och säker i skolmiljön, något som måste vara alla lärares och 
elevers gemensamma mål att arbeta mot. Utan denna grundtrygghet blir det svårt för en elev att 
utvecklas både gällande läsande och skrivande.
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   Svaren på min frågeställning hur lärare kan använda skönlitteraturläsning för att utveckla 
elevernas skriftspråk finner jag främst i den forskning som Smith, Hertzberg och Hoel presente-
rar. En skillnad mellan dessa tre är att Smith betonar läsning inom ”rätt” genre för att skrivandet 
inom textgenren omedvetet ska kunna utvecklas, medan Hertzberg jämför flera olika teorier 
inom läsforskning med den gemensamma nämnaren att de alla anser att läsning har stor bety-
delse för elevers skrivande. Hoel är inriktad på arbete med responsgrupper där hon kunnat se ett 
samband mellan att elever som läser mycket har lättare att se olika möjligheter för tolkning i sina 
klasskamraters texter. Hon menar även att det finns ett samband mellan att skribenter som läser 
mycket på detta sätt har fler språkliga och litterära förebilder, vilka kan användas i deras eget 
skrivande. Att Smith anser att det är omedvetet som utvecklingen av skriftspråket sker under läs-
ningens gång skulle kunna innebära att det inte går att förklara hur kopplingen mellan läsningen 
och skriftspråket sker, bara att den gör det. Med utgångpunkt i dessa tre forskares teorier och 
undersökningar menar jag att det går att se att det finns ett samband mellan att skönlitteraturläs-
ning påverkar elevers skrivande, även om det inte går att bevisa exakt hur detta går till.

   De slutsatser som kan dras utifrån denna forskningskonsumerande uppsats är att det finns 
ett samband mellan elevers skönlitteraturläsning och deras skrivande men att det krävs att rätt 
metoder används för att de ska framträda. Det är av stor vikt att eleverna får möjlighet att läsa 
”rätt” sorts texter som passar dem för att en matchning ska kunna ske. Först då eleverna genom 
matchning funnit ett intresse i den skönlitterära boken öppnas möjligheten för att en transak-
tion ska kunna ske, det samspel mellan läsaren och texten som gör att båda blir påverkade. Det 
verkar även vara av stor relevans att läraren själv vågar visa sig som läsare och skribent för elev-
erna och även visar på sina syften med att eleverna ska läsa en viss bok eller skriva en specifik 
text. På detta sätt kan läraren bidra till att skapa ett större intresse och engagemang för skrivande 
och skönlitteraturläsning i klassrummet. 

   Denna uppsats ger upphov till ett förslag om att forskningsfrågan kring hur sambandet 
mellan läsande och skrivande åter bör undersökas och studeras. Det vore intressant om studier 
kunde göras kring detta som mer explicit kunde visa på interaktionen mellan dessa två element. 
Då mycket av den forskning som denna uppsats presenterar kring denna fråga har några år 
på nacken vore det spännande med mer aktuell forskning som kan ta reda på om sambandet 
ser ut på liknande sätt även idag. På detta sätt kunde frågan om sambandet mellan läsning och 
skrivande bli mer aktuellt vilket kan bidra till att fler lärare väljer att arbeta på ett interagerande 
sätt som kan bidra till att öka elevers läs- och skrivförmåga. 
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