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Abstract 
Syftet med den här studien är att undersöka svensklärares uppfattningar om elevers 

nytta av skönlitteratur i sitt eget skrivande samt hur viktigt svensklärarna tycker att 

det är med relationer mellan läsundervisning och skrivundervisning. Metoden som 

använts i undersökningen är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.  

 

Den tidigare forskningen visar att det finns tydliga relationer mellan de två 

förmågorna läsning och skrivning och resultaten visar att det är viktigt att elever är 

läsare för att det ska kunna tillägna sig de skrivuppgifter de möter på ett positivt 

sätt. Det visar sig också vara viktigt att eleverna får stöttning i början av sitt 

lärande och att de får hjälp att komma till nästa nivå i sin utveckling. De 

medverkande lärarna anser att relationerna mellan läsundervisningen och 

skrivundervisningen är en grundpelare i ämnet svenska och att det är viktigt i det 

dagliga arbetet att den kopplingen är tydlig för eleverna. Resultatet i 

undersökningen visar att eleverna tar till sig de språkliga dragen från 

skönlitteraturen och att de har nytta av skönlitteraturen i sitt eget skrivande.  

 

Studien har utgått ifrån det sociokulturella perspektivet och undersökt närmare 

sociokulturella faktorer som påverkar elevers utveckling av förmågorna inom läs – 

och skrivundervisningen.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Skönlitteratur, läsundervisning, skrivundervisning, högstadiet, 
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1 Inledning 
Bakgrunden till studien är den samhällsdebatt som pågått under många år om 

elevers sämre läsförmåga och ordförråd. Resultat från PISA-undersökningar har 

visat att fler och fler av dagens ungdomar läser allt mindre texter med skönlitterär 

karaktär och att de konsekvenser som uppstår är att eleverna utvecklar sämre 

läsförståelse samt får ett mycket sämre ordförråd (PISA, 2015). Då både 

läsförmågan och ordförråd blir sämre leder det i sin tur till att eleverna får det 

svårare att skriva egna texter. Trots att den nedåtgående trenden vände i och med 

PISA-mätningen 2015, är det ändå svag läsförståelsenivå hos elever på högstadiet 

samt att ordförrådet försämras betydligt (PISA 2015:2). Denna studie syftar till att 

undersöka hur eleverna använder sig av skönlitteraturen i sitt eget skrivande.  

 

I den aktuella läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Läroplan, 2017) är fler av målen 

i läroplanen inriktade mot den skönlitterära läsningen samt att dessa mål pekar på 

vikten av att elever ska få kunskap om skönlitteratur. Frågan är om och hur 

eleverna läser skönlitteratur och vilken roll litteraturen sedan har för andra 

kunskapsmål i ämnet svenska. Det är därför intressant att undersöka vilka 

didaktiska val som svensklärarna gör när det kommer till den skönlitteratur som 

läses i skolan idag.   

 

De mål som denna studie har fokuserat på är hur de språkliga dragen, uppbyggnad 

och berättarperspektiv i skönlitteratur kan fungera som inspirationskälla till de 

skrivande eleverna. Målen med att läsa skönlitteratur i skolan handlar inte bara om 

läsning utan också om att eleverna ska kunna se olika språkliga drag i 

skönlitteratur och därefter kunna utveckla sina förmågor inom detta när de ska 

skriva sina egna texter. Genom att eleverna läser skönlitteratur skapar de en 

förståelse om hur olika texter är uppbyggda. Eleverna ska sammanfattningsvis ges 

möjligheter och förutsättningar att genom undervisningen utveckla förmågor att 

kunna läsa olika texter för olika syften och förstå vikten av att dessa formuleras 

olika beroende på mottagaren.  

 

Studien kommer utgå ifrån två didaktiska frågor. Den första frågan är hur-frågan, 

det vill säga, hur arbetar lärarna med skönlitteratur i skolan och hur arbetar de för 

att skönlitteraturen ska bli en inspirationskälla för eleverna i det egna skrivandet? 

Den andra, varför-frågan, varför lärarna anser att det är viktigt att ha relationer 

mellan läs-  och skrivundervisningen.  

 

Skönlitteratur är en bred term och kan innefatta lyrik, dramatik och epik. Denna 

studie använder termen skönlitteratur i smal mening och har koncentrerat sig på 

epiken, det vill säga den utpräglat berättande texten.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att didaktiskt undersöka svensklärares uppfattningar om 

hur språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur kan vara 

inspirerande till elevers egna skrivande. Jag studerar därför relationer mellan 

läsundervisningen och skrivundervisningen eftersom eleverna genom 

undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla sitt skriftspråk och förmåga att 

uttrycka sig i olika sammanhang för olika syften.  

För att kunna svara på syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

1. Hur beskriver svensklärarna att de gör för att skönlitteraturen ska bli en 

inspirationskälla till elevers egna skrivande?  

2. Varför är det, enligt svensklärare, viktigt att ha relationer mellan 

läsundervisningen och skrivundervisningen? 

 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer syftet med litteraturundervisningen och den skönlitterära 

läsningen i högstadiets svenskundervisning att behandlas. Inledningsvis behandlas 

styrdokumenten i Lgr11. Där undersöks kopplingen mellan den skönlitterära 

undervisningen och de mål som har tydlig koppling till skönlitteratur. Därefter 

kommer ett avsnitt där undervisningstraditioner i litteraturundervisningen beröras 

och vilka skäl det funnits och finns till att läsa skönlitteratur. Sista avsnittet 

handlar om valet av litteratur och vikten av att det alltid bör finnas en didaktisk 

tanke bakom de val görs av lärarna när det kommer till den skönlitterära läsningen.   

 

3.1 Styrdokumenten 

I kursplanen för ämnet svenska Lgr11 står det redan i inledningen i syftet att 

eleverna ska möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och från 

olika delar av världen. Undervisningen ska också stimulera elevernas intresse för 

att läsa och skriva samt att i mötet med olika texter ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt eget språk (Läroplan, 2011, s.252).  

 

Under rubriken Berättande texter och sakprosatexter i det centrala innehållet för 

årskurs 7–9 är skönlitteratur med i fyra av de åtta målen. Det mål som denna studie 

har fokuserat på handlar om de språkliga dragen, uppbyggnad och 

berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Som det redan nämnts 

i inledningen handlar målen om skönlitteratur inte bara om läsning utan det 

handlar även om att eleverna ska kunna se de olika dragen i skönlitteraturen och 

kunna utveckla sina egna förmågor inom detta när det kommer till att skriva egna 

texter. Att läsa skönlitteratur handlar också om att få en förståelse för hur olika 

texter är uppbyggda och utefter de kunskaperna kunna skriva olika texter för olika 

syften på egen hand (Läroplan, 2011, s.257).  
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Genom att se på kunskapskraven för betyget E ska eleven kunna läsa skönlitteratur 

och andra texter med flyt, de ska därefter kunna göra enkla sammanfattningar med 

koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter som visar att eleven har 

grundläggande läsförståelse. Fortsättningsvis står det att eleven ska kunna skriva 

olika slags texter men att de berättande texterna eleven skriver ska innehålla enkla 

gestaltande beskrivningar och berättargrepp (Läroplan, 2011, s.261) 

 

3.2 Undervisningstraditioner i litteraturundervisningen 

Det har skilt vissa undervisningstraditioner åt hur litteraturundervisningen ska 

bedrivas, då en tradition menat på att litteraturen ska vara moralpedagogisk, inom 

en annan tradition nationalistisk och idealistisk och en tredje tradition ska 

litteraturundervisningen ha syftet att vara personlighetsutvecklande. I en tradition 

har motiveringen varit att litteraturen ska bearbeta existentiella och sociala 

erfarenheter (Molloy 2002:23ff).  Elevernas uppfattning om litteraturundervisning 

behöver inte heller komma från läraren, även om det är läraren som står där inför 

eleverna. Elevernas uppfattning om att läsa skönlitteratur kan påverkas av andra 

faktorer, faktorer som inte alltid läraren rår över. Däremot rår läraren över HUR 

eleverna läser skönlitteraturen (Molloy 2002:23ff). 
 

Det finns många olika skäl och sätt att läsa skönlitteratur i skolan, vilket har 

bidragit till elevers olika bilder av vad skönlitteratur är samt sättet att läsa den på. 

Skolan medverkar till att skapa och förmedla normer och attityder till den 

skönlitterära läsningen. Det är också skolan som bidragit till vissa sätt att läsa och 

genom att skolan valt litteratur har det därmed bestämts innehåll till eleverna, som 

gett en bild av vad som är viktigt både historiskt och ur ett samhällsperspektiv. 

Något som skolan medverkat till är uppdelningen av litteratur som ”högt” eller 

”lågt”. Det finns också ”god” litteratur och där har lärarna många gånger varit i 

konflikt både med elever och sig själva om vad som passar in i dessa fack. 

Samtidigt ändras dessa värderingar under tid beroende på samhällsutvecklingen 

(Molloy 2002:25).   

 

3.3 Lärares val av skönlitteratur 

När det ska arbetas med skönlitteratur i skolan bör det finnas en didaktisk tanke 

bakom de val som görs. De didaktiska frågorna vad, hur och varför bör vara 

vägledande för lärarnas val av skönlitteratur (Läroplan och kursplaner för 

grundskolan (2011). Stockholm: Skolverket).  

 

Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005) presenterar sin forskning i Att 

arbeta med skönlitteratur i skolan som baseras på lärares erfarenheter om hur de 

på ett praktiskt och teoretiskt sätt arbetar med skönlitteratur. När det kommer till 

att välja texter till eleverna så är det friare nu i Lgr11 att välja texter än utifrån de 

äldre läroplanerna som till exempel Lpo94. Då var det mycket tydligare direktiv på 

vilken litteratur som eleverna skulle förses med under skoltiden. I den nu gällande 
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läroplanen är det mer elevinflytande och eleverna ska därmed ges möjlighet till 

egna val. Men eftersom eleverna inte har samma erfarenhet som lärarna blir det en 

maktbalans där erfarenheten vinner över okunskapen. Det är tre viktiga faktorer 

som spelar in: 1. Lärarens didaktiska mål, 2. Lärarens kunskap om elevers mognad 

och förmåga att ta till sig litterära texter, 3. Elevers tips och önskemål (Brodow & 

Rininsland 2005:129ff). Studien visar att lärarna själva anser att det är en jämn 

fördelning av de texter som lärarna väljer kontra de texter som eleverna själva 

önskar att läsa i skolan. Dock påpekar lärarna att det är de didaktiska frågorna som 

styr valet av skönlitteratur.  

 

De olika didaktiska möjligheterna diskuteras även av Gunilla Molloy (2003) i Att 

läsa skönlitteratur med tonåringar. Hon påpekar att när lärarna bestämmer vad för 

slags litteratur som eleverna ska läsa och även hur den ska läsas gör de didaktiska 

val, val som därmed får betydelse för eleverna (Molloy 2003:31). Molloy menar 

att kursplanerna i ämnet svenska slår fast att skönlitteratur ska läsas i skolan men 

svarar inte på frågan varför (Molloy 2003:15).  En anledning till att lärare ibland 

kan känna sig provocerade av elevers ifrågasättande om varför de ska läsa en viss 

litteratur beror på att det inte alltid finns ett självklart svar och att skälen kan 

variera. Därför är det viktigt att eleverna kan relatera till det de läser för att komma 

i kontakt med den eller de känslor och budskap som litteraturen vill förmedla. Det 

är bara då som litteraturläsningen blir meningsfull för eleverna (Molloy 2008:333).   

 

3.4 Sammanfattning av bakgrund 

Styrdokumenten är tydliga med att eleverna ska ges förutsättningar genom 

undervisningen att utveckla sin förmåga att läsa både skönlitterära texter men 

också andra texter, såsom faktatexter, för olika syften. Eleverna ska även ges 

förutsättningar att utveckla sina förmågor att kunna anpassa sitt språk för olika 

syften, mottagare och sammanhang samt kunna urskilja språkliga strukturer och 

följa språkliga normer. I det centrala innehållet för årskurs 7–9 är skönlitteratur 

med i fyra av de åtta målen i kursplanen för svenska. Dock har det skilt sig åt 

under åren hur litteraturundervisningen ska bedrivas. Detta genom att det funnits 

olika undervisningstraditioner där en tradition var moralpedagogisk, en 

personlighetsutvecklande och en tradition skulle bearbeta existentiella och sociala 

erfarenheter. Det viktigaste dock att tänka på är vad som ligger bakom valet av 

litteratur och att det bör finnas en didaktisk tanke bakom litteraturvalet. Samtidigt 

ska det finnas fria val för eleverna att välja vilken skönlitteratur de vill välja. 

Något som leder till en balansgång mellan det centrala innehållet som behandlar 

skönlitteratur och elevinflytande.  
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer sambandet mellan läsning och skrivning att behandlas, 

vilka relationer det finns mellan läsning och skrivning samt hur förhållandet 

mellan läsförmåga och skriftlig kvalité utifrån tidigare forskning på området. Detta 

avsnitt kommer också att beröra huruvida de olika språkliga dragen, uppbyggnad 

och berättarperspektiv i skönlitteratur kan vara både nödvändigt och inspirerande 

för elevers eget skrivande.  

 

4.1 Samband mellan läsning och skrivning 

Historiskt sett har läsning och skrivning undervisats separat som två förmågor 

oberoende av varandra. Läsning handlade om att förstå författares budskap och 

skrivande handlade om att delge meddelanden till varandra. På 1980-talet började 

dock forskare att intressera sig för den koppling som finns mellan läsning och 

skrivning och menade att de kognitiva processer som sker vid läsning och 

skrivning är likvärdiga. Trots det ökade intresset för sambandet finns det ändå inte 

så mycket forskning kring det (Lee & Schallert 2015). I deras studie Exploring the 

Reading- Writing Connection från 2015 tar Juhee Lee och Diane L. Schallert upp, 

att ett av målen med deras studie var att styrka de tidigare antaganden om att 

läsning och skrivning delar kognitiva processer och att en förbättring av 

läskunnigheten underlättar utvecklingen av skrivandet och vice versa. Deras studie 

omfattade olika grupper där eleverna, som var i åldrarna 13–14 år, delades upp där 

en grupp fick fokusera på läsning och den andra gruppen på skrivning. Genom att 

låta eleverna exponeras för olika genrer inom litteratur, blev det en meningsfull 

insikt om hur olika texter är uppbyggda, genom struktur, stil och språkliga drag. 

Läsning kan på det viset fungera som en grund för det egna skrivandet. Ungdomar 

som läser utvecklar därmed sitt skriftspråk (Lee & Schallert 2015:156).  

 

I Broekkamp et al (2009) artikel ”Is there a relationship between litterature reading 

and creative writing” från tidskriften The Journal of Creative Behavior, skriver 

författarna om deras studie och om vad de har kommit fram till att kreativt 

skrivande kan vara. De menar att sambandet mellan läsning och eget skrivande 

finns för elever men ofta är sambandet beroende av vilken kategori av genre som 

den lästa texten hamnar under och vilken slags text eleven själv ska skriva. Deras 

studie gjordes med 19 studenter i år 11, vilket motsvarar gymnasiet år 1 i den 

svenska skolan. Utav dessa studenter var 11 stycken kända för att vara ”goda” 

läsare medan de övriga 8 hade en sämre läsförmåga. Alla studenter fick läsa fyra 

texter och därefter fick de fem skrivuppgifter. De texter som skulle skrivas berörde 

två genretyper, det var poesi och noveller. De texter som eleverna skulle skriva 

behövde ha en originalitet, men för de berörda studenternas del behöver denna 

originalitet även vara förankrad i den uppgift som getts och passa in i den kontext 

som den är menad (Broekkamp, Janssen & van den Bergh 2009:281). 

Litteraturundervisningen fokuserar mestadels på att läsa och tolka texter från redan 

kända författare och när elever skriver så handlar det oftast om bokrecensioner 
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eller annan fakta om texter de läst (Broekkamp, Janssen & van den Bergh 

2009:281). Det ges sällan möjligheten för elever att på egen hand producera andra 

texter. Detta trots att de positiva effekterna för elevers skönlitterära läsning ger ett 

förbättrat skriftspråk och vice versa (Broekkamp, Janssen & van den Bergh 

2009:281ff). Det är också så att skrivande inte bara främjar elevers litterära 

förmåga utan också kan vara till nytta för elevers motivation när det gäller läsning 

och skrivning. Genom att elever läser det de ska skriva blir de också bekanta med 

olika genrer, såsom sagor eller noveller, vilket kan hjälpa eleverna i deras egna 

texter (Broekkamp, Janssen & van den Bergh 2009:281ff).   

 

Hos Lee och Schallert (2015) undersöktes inte bara hur läsningen påverkade 

skrivningen utan också tvärtom, det vill säga om skrivande kan utveckla 

läsförståelsen. Genom att undersöka de båda förmågorna från olika perspektiv så 

kan det framhållas att studien indikerade att fritt skrivande stärker läsförmåga och 

läsningspraxis och att läsning och skrivning delar en gemensam kunskapsbas (Lee 

& Schallert 2015:156). 

 

Heather H. Koons (2008) studie The reading- writing connection: An investigation 

of the relationship between reading ability and writing quality across multiple 

grades and three writing discourse modes tar utgångspunkt hos den tidigare 

forskningen kring relationerna mellan läsning och skrivning. Forskning om 

läsningens och skrivandets relation har undersökts på varierande sätt och i många 

underökningar har skrivandet alltid stått i relation till läsning och sällan tvärtom. 

Den nuvarande forskningen styrs mer av det perspektiv om att läsning och 

skrivning delar inlärning och är beroende av varandra (Koons 2008:4ff).  

Studiens syfte var att fokusera på hur ”god” läsare elever är och hur ”goda” 

skribenter det är genom att detta mäts med hjälp av betygsättning och poäng på 

olika läsförståelsetester och skrivtester. Idén om att det funnits väsentliga samband 

mellan de två förmågorna har varit ett underliggande tema för forskningen sedan 

länge. Tanken att eleverna kan ha nytta av en integrerad undervisning i både 

läsning och skrivning, är något som har lett till att forskning visat att läsning och 

skrivning är beroende av varandra. Det är dock olika nivåer i dessa relationer 

beroende på vilken ålder och samhällsklass elever befinner sig i (Koons 

2008:14ff).  

 

Även om resultaten i studierna visar på de positiva effekterna när det gäller 

relationer mellan läsning och skrivning så finns det ändå några kritiska delar som 

behöver lyftas. Uppgifterna var utformade så att det krävdes att vara en ”god” 

läsare för att kunna slutföra uppgifterna. De uppgifter som valts och utformats för 

studierna krävde relativt korta och strukturerade studentresponser. Dessa 

egenskaper möjliggjorde flera och mer tillförlitliga bedömningar av svar och 

tillhörande förmågor. Därför kan de förmågor som bedömdes emellertid kunna 

skilja sig från de förmågor som krävs vid längre uppgifter, som till exempel när en 
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student ska läsa en roman, eller akademiska uppgifter med mindre struktur, som 

fria skrivningar. Uppgifterna kan också vara starkt förknippade med skolarbete så 

att de förmågor som eleverna använder för att utföra dessa uppgifter kan skilja sig 

från de förmågor de använder när de läser eller skriver i hemmiljö (Broekkamp, 

Janssen & van den Bergh 2009:293ff).   

 

4.2 Att använda sig av litteratur för att utveckla skrivande 

Lärare och forskare har länge intresserat sig för sambandet mellan läsning och 

skrivning. Forskningen har funnit samband mellan förmågorna som krävs för att 

läsa och skriva men att bandet dem emellan kanske är som starkast i ett klassrum 

där dessa två integreras med varandra som mest. Utifrån Vygotskijs sociokulturella 

teori när det gäller utbildning och inlärning kan litteratur vara ett värdefullt 

verktyg när det gäller att utveckla elevernas läs-  och skrivkunskaper. Detta ger 

eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor mot litteratur som är mer komplex 

än vad eleverna är vana vid. Detta är vad Bos artikel Reading- writing 

connections: Using litterature as a Zone of Proximal Development for writing 

handlar om. Candace S. Bos (1991) som skrivit artikeln har gjort en studie där det 

syftet är att undersöka om litteratur kan hjälpa elever att utveckla sitt skrivande 

genom att använda litteratur som är utanför elevernas ZDP (Bos 1991:251).  

 

En viktig del i Vygotskijs teori är att inlärning sker i samspel med andra, där 

språket spelar en stor roll. När lärare och elever använder sig av språket kan de 

tillsammans diskutera varför de lär sig och hur de lär sig, dessa två viktiga 

didaktiska frågor som är avgörande för elevers förståelse om den egna inlärningen. 

Det är också viktigt att läraren tar tillvara på de kunskaper som eleverna redan tar 

med sig in i gruppen. Dessa resurser inkluderas sedan med den både kulturella 

bakgrunden och den kunskapsbakgrund som eleverna har och som sedan 

tillsammans måste övervägas för att den givna uppgiften ska kunna lösas på bästa 

sätt (Bos 1991:252ff) 

 

Studien gjordes med hjälp av elever i år sex, vilket i Sverige motsvarar årskurs sju. 

Eleverna blev utmanade att läsa ”svårare” litteratur än de vanligtvis gjorde och 

sedan hade de boksamtal eller litteraturcirklar i grupper med sin lärare som där 

ställde frågor utifrån den litteratur som valdes. Läraren funderade också om det var 

så att eleverna kunde använda sig av de språkliga dragen som fanns i den litteratur 

som berördes där och då. Eleverna hade fått skrivuppgifter som gick ut på att 

skriva en egen skönlitterär text. Flera av eleverna påpekade att de hade fått både 

fler och bättre idéer om hur de kunde bygga upp stämningen samt använda sig av 

olika berättarperspektiv i sina egna texter utefter de texter som de läste i grupp 

(Bos 1991: 251ff).  

 

Slutsatserna i studien är att litteratur är ett kraftfullt verktyg när det gäller att 

hjälpa eleverna utveckla sin egen förståelse för både inlärning såsom skrivande 
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och författarskap. Det ger elever en möjlighet att tänka och att fundera över 

litteratur som de vanligtvis inte möter och som därefter inspirerar deras eget 

skrivande. Genom att fokusera på vissa valda delar i litteraturen som de möter, 

som till exempel språkliga drag och uppbyggnad av berättelser, kan eleverna börja 

experimentera med sitt eget skrivande (Bos 1991:254ff).  

 

I Martin Malmströms (2012) licentiatavhandling Tillbaka till texten har han gjort 

en studie med elever från gymnasiet där han utformade en skönlitterär uppgift till 

eleverna. Slutuppgiften var att de skulle skriva en egen novell genom att ta 

inspiration och utgå ifrån sex olika romaner. Romanen lästes och diskuterades i 

grupper. Den tjänade sedan som källtext för det egna skrivandet. Ur källtexten 

hämtades miljöer, karaktärer och stämningar (Malmström 2012:13ff). Bakgrunden 

till hans intresse för att göra denna studie handlar om den samhällsdebatt som de 

senaste åren har uppmärksammats i svenska medier. Den debatt som handlar om 

skolans förfall och ungdomars sämre läs – och skrivförmågor. Flera PISA och 

PIRLS mätningar har visat att media och denna debatt skriker högre än hur 

verkligheten ser ut och därmed ville Malmström (2012) undersöka detta.  

 

Skönlitterärt skrivande har inte varit något stort forskningsområde i världen. Även 

om det inte är en blind fläck så är det åtminstone närmast obeforskat och det säger 

en hel del om Malmströms utgångsläge. Att närma sig det kreativa skrivandet 

genom litteraturläsning har enbart skrivits om med utgångspunkt på högskolor. 

Malmström nämner tidigare forskning där det fastställts att elever skriver i för få 

genrer och att de vanligaste genrerna är uppsats, faktatexter, sagor och 

bokrecensioner. När elevers berättande texter har analyserats har det framkommit 

att de flesta berättelserna är kronologiskt uppbyggda, handlar om ett avslutat 

skeende, har några få miljö- och personbeskrivningar och har sällan någon dialog 

med. Texterna är därmed inte alls särskilt komplexa, i alla fall inte formmässigt. 

Av resultaten att döma verkar det som om eleverna inte har fått någon särskild 

undervisning om narrativt skrivande (Malmström 2012:21).  

 

Att närma sig denna fråga genom att ställa sig på elevernas sida handlar om att 

försöka förstå hur de uppfattar skrivande och skrivuppgifter. Det har framkommit 

att eleverna tycker att de förväntas lista ut själva hur de ska gå tillväga när det 

gäller att slutföra de skrivuppgifter som delgivits. Det som avgör om de lyckas 

eller inte är deras sociokulturella bakgrund och föräldrars förmåga att hjälpa 

eleverna. Den skrivutveckling som eleverna eventuellt upplever har då skolan 

egentligen ingen del i eftersom eleverna tvingas utvecklas på egen hand. På det 

sättet tas inte elevernas utveckling tillvara när det gäller skrivande utan det blir 

istället en tydlig bild av att det bara handlar om produktion och inte progression. 

Eleverna skriver alltså enbart för sin lärare och vågar därför inte ta risker utan blir 

enbart uppgiftslösare (Malmström 2012:22).   
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Syftet med Malmströms studie var att se hur eleverna använder sig av de valda 

källtexterna och hur de därefter förhöll sig till dessa i sina egna texter. Det visade 

sig att det kunde se ut på många olika vis. De flesta elevskrivna texterna hamnar 

någonstans mittemellan, antingen att ta en hel del inspiration från källtexten till att 

knappt använda sig av den alls. Att det blev så stora skillnader hade att göra med 

uppgiftens konstruktion. Instruktionen för hur uppgiften skulle genomföras var 

diffus menar Malmström och elever som inte hade det så lätt, famlade länge runt i 

blindo (Malmström 2012:89ff). En annan orsak som kan ligga till grund för de 

olikheter i de noveller som skrevs handlar om hur intertextualiteten kommer till 

uttryck efter att eleverna har diskuterat romanerna och novellerna ingående i 

grupper. Dessa diskussioner har fått eleverna att ingå i ett kollektiv där de 

gemensamt har funderat över hur de kan lösa skrivuppgiften och inte hur det 

utvecklar ens eget skrivande (Malmström 2012:89ff).  

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

I den tidigare forskning som just denna studie tagit del av finns det tydliga likheter 

som påvisar hur viktigt det är att låta elever bekanta sig med den genre som de 

själva ska skriva en text i. Det vill säga, att för att eleverna ska kunna ta till sig av 

den litteraturundervisning som ges i skolan behöver den skrivuppgift som ges vara 

väl förankrad i den läsning som har berörts.  

 

De metoder som använts har varit olika gruppobservationer där elever och 

studenter blivit prövade i de två förmågorna läsning och skrivning. Resultaten som 

visats i samtliga studier handlar om att det är viktigt att vara öppen och ta del av 

litteraturen för att kunna bli en skrivande människa. Genom att använda sig av de 

olika språkliga dragen i skönlitteraturen får eleverna en förståelse för hur olika 

texter är uppbyggda och det hjälper dem i deras eget skrivande.  

 

Tidigare forskning har tydligt visat på starka relationer mellan läsning och 

skrivning och utifrån ett elevperspektiv är det viktigt att det finns tydliga 

kopplingar samt en förståelse för hur olika texter är uppbyggda. Utgår 

undervisningen på att skriva en novell, behöver eleverna vara medvetna om 

novellens typiska genredrag. Ur ett sociokulturellt perspektiv på läsning och 

skrivning ses skillnader på hur relationerna mellan de två förmågorna ser ut i 

dagens skola samt hur det har sett ut tidigare. Förr handlade läsning enbart om att 

avkoda ord och att när det var färdigt så var eleven färdig med 

litteraturundervisningen. Idag pekar forskningen på att det inte alls går att se på 

läsning och skrivning på det sättet längre eftersom det är så många fler faktorer 

som spelar in när det kommer till elevers utveckling av dessa förmågor. Den 

tidigare forskningen som gjorts och som använts i denna studie påvisade 

sambandet mellan de två förmågorna läsning och skrivning och att de båda är 

viktiga för elevers inlärningsprocesser. 
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5 Teori 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt att behandlas. Studien 

undersöker hur svensklärare arbetar med skönlitteratur och om skönlitteraturen kan 

vara behjälplig i elevers eget sätt att uttrycka sig i olika sammanhang i sitt eget 

producerande av texter. Studien har utifrån detta syfte antagit ett sociokulturellt 

perspektiv. I avsnittet kommer den sociokulturella teorin att presenteras närmare 

samt de begrepp som används inom denna teoretiska ram.  

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Inom den sociokulturella teorin handlar lärande om hur de sociala och kulturella 

miljöerna skapar kunskap genom kommunikation. Lärande är en viktig del i kultur 

och samhälle och starkt knutet till de föreställningar människan har om sin önskan 

om att ständigt förbättra sina levnadsvillkor, socialt som ekonomiskt (Säljö 

2000:11). 

 

Ska lärande studeras utifrån det sociokulturella perspektivet är det tre olika 

företeelser som behöver uppmärksammas: 

 

1. Utveckling och användning av intellektuella (språkliga) redskap 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap 

3. Kommunikation och olika sätt människor utvecklar för samarbete i olika 

verksamheter (Säljö 2000: 22ff) 
 

Lev S. Vygotskij (1896–1934) ägnade sin tid till frågor som berörde lärande och 

utveckling. Intresset för människans utveckling ur både ett biologiskt och ett 

sociokulturellt perspektiv var det som färgade hans forskning. Enligt Vygotskij 

påverkar alltså de sociala faktorerna intelligensen hos människor. Hans åsikt att 

språket är ett krav för tänkandet är viktig inom kognitiv psykologi eftersom 

tänkandet föregår känslorna (Lundgren, Säljö & Liberg 2014: 297). 

 

Vygotskij menar att barn utvecklar sitt språk genom att integrera med äldre 

släktingar i hemmiljö. På vilket sätt som barnet utvecklar sitt språk beror på den 

sociala och kulturella kontexten. Detta är en primär socialisation och är 

betydelsefull för barnets vidareutveckling (Lundgren, Säljö & Liberg 2014:303ff).  

 

När barnet blir äldre följer den sekundära socialiseringen. Den syftar till att 

utveckla barnets mer avancerade kunskaper och förmågor, något som ett 

modernare samhälle kräver. För att ett barn och sedan vidare en elev ska kunna 

tillägna sig sådana kunskaper krävs det att det finns lärandemiljöer, exempelvis 

skolor, som kan lära ut dessa kunskaper och utveckla elevers förmågor. Detta 

kallas att appropriera vilket innebär att en person blir bekant med och lär sig bruka 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligens
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kulturella redskap och förstå därefter hur dessa medierar omvärlden (Lundgren, 

Säljö, Liberg 2014:304ff).  

 

5.2 Språk är redskapens redskap 

Språk i den sociokulturella teorin ska ses som ett dynamiskt och ständigt 

utvecklingsbart teckensystem som samverkar med andra uttrycksformer. I det 

moderna språkbruket kan människan ses som en multimodal teckenskapare som 

ständigt utvecklar nya sätt att uttrycka sig. Det är genom kommunikation med 

andra som formar människan till en tänkande varelse och det är genom den 

språkliga kommunikationen som vi blir delaktiga i en kultur eller i ett samhälle 

(Lundgren, Säljö, Liberg 2014:302).  

 

Genom språket som vi människor har, finns en unik möjlighet att dela erfarenheter 

med varandra. Språket hjälper till att få kunskaper om människors sätt att tänka. 

Det är vad som händer när vi frågar, lånar och ständigt byter information, 

kunskaper och färdigheter med varandra. Det betyder att det mänskliga språket är 

en unik och oändligt rik komponent för att skapa och kommunicera kunskap (Säljö 

2000:34ff). 

 

Vygotskij menar att människan utmärker sig genom att använda sig av två olika 

redskap, språkliga och materiella. Ett språkligt redskap är en symbol eller ett 

tecken som används när människan tänker eller kommunicerar. Vissa språkliga 

redskap har sitt ursprung i den kulturella utvecklingen och har alltid en historia. 

Genom att tänka och kommunicera använder sig människor av kulturella redskap 

när de förstår och analyserar omvärlden. Enligt Vygotskij upplever inte människor 

världen direkt utan de tänker i omvägar med dessa medierande redskap (Lundgren, 

Säljö, Liberg 2014:298ff).  

Enligt Vygotskij och utifrån den sociokulturella teorin har språket en särställning 

som medierande redskap och Vygotskij refererar språket som redskapens redskap 

(Lundgren, Säljö, Liberg 2014:301).  

 

5.3 ZPD (den proximala utvecklingszonen)  

Grundprincipen för den proximala utvecklingszonen, hädanefter kallad ZPD, 

hänger samman med Vygotskijs sätt att se på lärande och utveckling, att lärande 

och utveckling ständigt är pågående processer (Lundgren, Säljö, Liberg 2014:305). 

Vygotskijs definition av ZPD handlade om det avstånd som finns mellan vad en 

individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan och vad individen kan 

prestera i samarbete med människor som har bredare kunskaper å andra sidan 

(Säljö 2000:120).  
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Den proximala utvecklingszonen definierar de funktioner som ännu inte har 

mognat men som är i färd att mogna. Dessa funktioner skulle kunna benämnas för 

utvecklingens ”knoppar” eller ”blommor” snarare än ”frukterna” av utveckling. 

Detta betyder att ett barns eller en elevs faktiska utvecklingsnivå definierar 

funktioner som redan mognat. Detta innebär att det är den som har mer kunskap, 

exempelvis en lärare i skolan, som har möjligheten att utvidga en elevs kunskaper, 

beroende på vilka kunskaper och förmågor eleven redan uppnått 

utvecklingsmässigt eller vilka kunskaper och förmågor som är på väg att mogna 

hos eleven (Vygotskij 1979:87). 

 

5.4 Scaffolding 

Begreppet scaffolding, eller på svenska stöttning eller ställning, handlar enligt 

Säljö (2000) om hur lärare kan hjälpa en elev att strukturera ett problem genom att 

fästa uppmärksamheten på var eleven kan börja och hur eleven i ett givet läge 

sedan ska kunna fortsätta. Scaffolding kan jämföras med vägräcken som håller 

eleven på rätt kurs och att läraren övervakar och korrigerar kursen om det skulle 

behövas (Säljö 2000:123). 

I ett språkutvecklande perspektiv handlar scaffolding om hur lärare finns där som 

stöd för elevers kommunikation, dels för att vidga och stötta elevens förståelse 

men också för att elevens samspel och sätt att uttrycka sig olika i olika 

sammanhang. Ett sätt att ge stöttning är att ge en förförståelse till den uppgift som 

ges, ge enkla instruktioner eller dela upp instruktionerna vid fler 

undervisningstillfällen. Kanske är det så att eleverna efter given uppgift får en 

checklista på hur uppgiften ska vara. Dock är allt situationsberoende och beroende 

på vilka behov eleverna har (Larsson 2017). 

Scaffolding kan således förklaras med att den lärande är beroende av den som är 

mer kunnig, exempelvis en elev som är i beroende och en lärare som har 

kunskaperna. Det innebär att den person som har mer kunskap, läraren, ställer 

frågor och därefter fångar uppmärksamheten på det som är viktigt att tänka på och 

lära. På det viset leds lärande vidare. Exempelvis så är det läraren som i början 

stöttar eleven i ett arbetsområde och ger mycket stöd, men att detta stöd kan 

efterhand avta för att så småningom helt upphöra eftersom eleven behärskar den 

färdighet som har efterfrågats. En sådan här process är viktig i den sociokulturella 

teorin eftersom det visar hur samspel och lärande hänger samman (Lundgren, 

Säljö, Liberg 2014:306).  
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6 Metod 

I följande avsnitt presenteras valet av metod samt hur urval och datainsamlingen 

genomfördes. Avsnittet kommer också redovisa hur datamaterialet har analyserats. 

Reliabilitet och validitet kommer att beröras samt etiska överväganden.  

 

6.1 Val av metod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar baseras undersökningen på en kvalitativ 

metod där semistrukturerade intervjuer har gjorts för att samla in det empiriska 

materialet. Val av metod för insamling av data styrs enligt Fejes och Thornberg av 

den metodansats som används i uppsatsarbetet (Fejes & Thornberg 2015:38).  

Den metodansats som valts för denna studie är Interpretativ fenomenologisk 

analys, även förkortad IPA. IPA undersöker hur människor tolkar och förstår olika 

sammanhang och är en lämplig metod när fördjupad kunskap vill nås om det som 

undersöks. Den som har IPA som metodansats är nyfiken på den enskilde 

individens erfarenheter, detta betyder att beskrivningen blir belyst utifrån ett 

idiografiskt perspektiv. Forskare inom IPA samlar kvalitativa data utifrån 

intervjuer med informanter och det förväntas att informanterna i studien har vissa 

gemensamma erfarenheter. De intervjuer som görs bör vara semistrukturerade och 

bör innehålla olika slags teman med frågor som varje informant får svara på. 

Frågorna bör vara öppna så att det inte riskeras att den som intervjuar lägger orden 

i munnen på informanten (Fejes & Thornberg 2015:149ff).  

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka svensklärares uppfattningar om hur elever 

tillägnar sig de språkliga dragen i skönlitteraturen i sitt eget skrivande, antogs en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Jag har i min litteratursökning 

använt en systematisk metod samt kedjesökning (Rienecker & Jørgensen 

2008:208ff).  I den systematiska sökningen har jag sökt i artikeldatabaser. 

Sökningarna har pågått från september 2018 till november 2018. De sökord som 

använts är skönlitteratur, läsundervisning, skrivundervisning, högstadiet, svenska, 

sociokulturell teori, lärare. Jag började söka i Libris och DiVA på egen hand men 

utfallet på de sökord som användes blev för stort för studiens syfte och det var 

svårt att få fram relevanta artiklar och avhandlingar. Därför kontaktades 

Högskolan Dalarna och jag fick därmed hjälp med begränsningar och sökord. Tack 

vare den bibliotekarieledda sökningen avgränsades sökorden och resultaten blev 

mer relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Kriterier för de avhandlingar, 

rapporter och vetenskapliga artiklar som eftersöktes begränsades till att vara 

publicerade från tidigast år 2000 och framåt. Den tidigare forskningen skulle också 

vara i fulltext och kritiskt granskade (Eriksson m.fl. 2013:61).  

 

Litteraturen som funnits relevant för studiens syfte är äldre än år 2000. Dock är 

den noga studerad utefter relevans och beslutet har därmed tagits att litteraturen är 

relevant och ingår i studien som tidigare forskning.  
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Till en början var ett kriterium att enbart forskning som helt eller delvis bedrivits 

på svenska skolor skulle ingå i studien. Eftersom det var svårt att få tag på 

relevanta forskningsartiklar och avhandlingar så vidgades sökningen till forskning 

som bedrivits kring ämnet i övriga länder också kunde ingå i urvalet.  

 

Fokus har främst legat på att avgränsa urvalet studier avseende elever i högstadiet, 

årskurs 7–9, eftersom studiens syfte utgår från denna åldersgrupp men detta 

kriterium har fått breddas eftersom det var svårt att få tag på relevant litteratur som 

uppfyllde detta krav. Därför har litteratur avseende både gymnasiet och lägre 

årskurser inkluderats i studien.   

 

Urvalet av litteratur genomfördes på så sätt att sökningar gjordes i de olika 

databaserna utifrån sökorden i olika kombinationer. Därefter gjordes en avvägning 

av träffarna utifrån titlarnas relevans till studiens syfte. Nästa steg bestod i att läsa 

igenom abstracten för att se om litteraturen överensstämde med de ytterligare 

kraven och i sista urvalsledet skumlästes publikationen i sin helhet för att 

säkerhetsställa dess aktualitet och kvalitetskrav. Andra sökkombinationer än de 

som använts skulle möjligtvis kunnat resultera i ett annat sökresultat. Efter 

sökprocessen har urvalet av litteratur gjorts enligt de krav som ställts på dess 

relevans till studiens syfte och frågeställningar.  
 

6.2 Urval och datainsamling 

Då studiens syfte är att undersöka svensklärares uppfattningar om hur elever 

tillägnar sig de språkliga dragen från skönlitteraturen riktades fokus mot lärare 

som undervisar i ämnet svenska och som använder sig av skönlitteratur i sin 

undervisning. När intervjuerna skulle göras skickades ett första mejl ut med en 

förfrågan om deltagande i studien, då fick även alla tillfrågade bifogat ett 

informationsbrev (se bilaga 1) om studiens syfte och innehåll samt hur 

undersökningen skulle genomföras. Enkelheten i att ta en första kontakt grundades 

på tidigare verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vikariearbete, vilket gjorde 

att det redan fanns kopplingar till de tillfrågade.  

 

Därefter togs en fysisk kontakt med de lärare som accepterat förfrågan för att 

bestämma dag och tid för den planerade intervjun. Det var sex stycken lärare som 

deltog, fyra av dem arbetar på samma skola och två lärare arbetar på två andra 

skolor. Fokus i undersökningen är lärarnas uppfattningar om skönlitteraturens roll i 

elevers egna produktioner, därför spelar det ingen roll för undersökningens skull 

hur olika erfarenheter de deltagande lärarna har i läraryrket. Det viktiga för 

undersökningen är det didaktiska perspektivet, hur och varför lärarna arbetar med 

skönlitteraturens språkliga drag och varför de anser att det är viktigt med relationer 

mellan läsundervisningen och skrivundervisningen.  
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De intervjuer som gjordes spreds ut på olika dagar och under en tvåveckorsperiod. 

Det gjordes tre intervjuer per vecka och beräknad tid för varje intervju var ca 60 

minuter. Eftersom det var semistrukturerad intervju, var det sex olika teman som 

berördes, språkliga drag, berättarperspektiv, skönlitteraturens inspiration -  

elevers eget skrivande, relationer läs- och skrivundervisningen, utveckling av 

skriftspråket och sist förmågan att uttrycka sig i olika sammanhang för olika 

syften. De flesta intervjuer tog ca 40–45 minuter. Intervjuerna transkriberas, vilket 

förklaras närmare i avsnitt 6.3.  

 

Det kan påpekas kort att det var svårt att få tillräckligt många lärare att delta, 

möjligen beror det på att många känner tidspress och anser att de inte har 60 

minuter över. De lärare som deltog tyckte det var viktigt att hjälpa till och tog sig 

därför den tid som behövdes.  

 

6.3 Analys av datamaterial 

När datainsamlingen är klar ska det empiriska materialet analyseras. Det generella 

som gäller vid transkriptioner är att vara så noggrann som möjligt, eftersom varje 

detalj, kan visa sig vara meningsfulla. Det betyder att alla små mikropauser, när 

deltagaren går upp i tonläge, eller ner i tonläge, är viktiga att få med i en 

transkription. En viktig aspekt i transkribering är att få med vad som sägs men 

också hur det sägs (Fejes & Thornberg 2015:197). När det handlar om 

transkribering är det också viktigt att tänka på att inte lägga personliga värderingar 

i materialet. Då kan det vara bra att också låta någon annan lyssna på intervjun och 

samtidigt se den tillhörande transkriptionen för att se likheten i det som sägs och 

det som skrivits ner (Fejes & Thornberg 2015:203). Redovisningen av 

transkriptionerna kommer att visa sig under resultatdelen i avsnitt 7.  

 

Den transkriptionsnyckel som använts kommer ursprungligen från Schegloffs 

transkriptionsmodul (Nordmark 2014:108) och de tecken som använts är följande: 

(.)    Mikropaus 

-      Avbrott i tal 

VERSALER   Tal med högre ton/ starkare volym 

◦   Tyst eller mjukt tal 

 

Den semistrukturerade intervjun delades upp i sex olika teman: språkliga drag, 

berättarperspektiv, skönlitteraturens inspiration till elevers eget skrivande, 

relationer mellan läs- och skrivundervisningen, utveckling av skriftspråket samt 

förmågan att uttrycka sig olika sammanhang för olika syften. Analysen kommer att 

utgå ifrån studiens två frågeställningar och utgå från den sociokulturella teorin där 

begreppen språk är redskapens redskap, den proximala utvecklingszonen (ZPD) 

och scaffolding kommer vara centrala.  
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6.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att samla in data som är relevant för undersökningens 

frågeställningar. Genom exempelvis intervjuer tillåts deltagaren/informanten att ta 

upp saker som denne själv betraktar som viktigt utifrån den fråga som ställts samt 

att det går att göra ändringar under intervjun om det kommer upp andra detaljer 

som anses vara viktiga för frågeställningen (Larsen 2007:80ff). 

 

Denna studie vilar sina resultat utifrån semistrukturerade intervjuer. Intervjuer som 

hela tiden haft fokus på informanten och endast utgått från teman med få frågor. 

Validiteten i denna studie ligger i att det hela tiden finns utrymme för ändringar i 

intervjuerna och hänsyn har tagits till informantens perspektiv och uppfattningar 

om skönlitteratur då det är själva kärnan i frågeställningarna.  

 

Reliabilitet handlar om exakthet eller precision, att undersökningen är tillförlitlig 

och att noggrannhet har följt med i processen. Reliabilitet kan testas genom att fler 

forskare genomför samma undersökning och att om det blir samma resultat är det 

hög reliabilitet. Dock är det svårt att få hög reliabilitet i kvalitativa 

undersökningar. Reliabilitet handlar också om att informationen behandlas på ett 

noggrant sätt. Ett sätt att säkerställa hög reliabilitet i intervjusituationer är då att 

exempelvis hålla ordning på det empiriska underlaget och att inte blanda ihop 

olika deltagares intervjuer (Larsen 2007:80ff). 

 

6.5 Etiska överväganden  

I all forskning kan det uppstå etiska dilemman. Därför behöver var och en som 

genom för ett forskningsprojekt kunna ta ställning till etiska principer (Larsen 

207:13). 

 

I denna studie har de etiska överväganden varit en del av den pågående processen. 

När det empiriska materialet skulle börja samlas in, fick varje tillfrågad informant 

ett informationsbrev där det framgår att studien följer Vetenskapsrådets (2018) 

forskningsetiska principer. Varken forskningskravet eller individskyddskravet är 

emellertid absoluta utan måste alltid vägas mot varandra. Inför varje vetenskaplig 

undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl 

kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid beaktas (Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2018:5ff).  
 

Alla informanter blev informerade om vad studiens syfte var, att deras medverkan 

var frivillig samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan påverkan 

på studiens resultat. De blev också informerade om att deras identiteter som 

deltagare inte skulle röjas, inte heller den skola de arbetar på skulle finnas med 
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namn samt att insamlat data endast skulle användas till denna studie. Alla namn 

som är med i studien är fingerade.  

 

7 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten utifrån sex deltagares svar i den 

semistrukturerade intervjun att presenteras. De deltagande lärarna kommer i detta 

avsnitt att kallas Anna, Amanda, Alexandra, Anders, Annika och Annelie. 

Intervjun är utformad utifrån sex olika teman som stödjer sig mot studiens 

frågeställningar: Hur beskriver svensklärarna att de gör för att skönlitteraturen ska 

bli en inspirationskälla till elevers eget skrivande och varför är det enligt 

svensklärarna viktigt att ha relationer mellan läsundervisningen och 

skrivundervisningen? Resultatet kommer att redovisas under de sex olika temana 

och utifrån de sociokulturella teoretiska begreppen som tidigare tagits upp i 

undersökningen.   

 

7.1 Språkliga drag  

Det första temat i den semistrukturerade intervjun handlade om de språkliga 

dragen i skönlitteraturen. De språkliga drag som är framträdande i skönlitteratur är 

berättarperspektiv, är det exempelvis jaget som berättar eller är det den allvetande? 

Finns det parallellhandling, är det fler historier i en och samma berättelse? Fler 

språkliga drag i skönlitteratur är tillbakablickar, person- och miljöbeskrivningar. 

Hur arbetar lärarna med dessa i sin undervisning? Anser lärarna att eleverna fångar 

upp dessa språkliga drag i sina egna textproduktioner?  

I analysen av de intervjuer som gjordes ansåg lärarna att skönlitteraturens 

språkliga drag var till nytta för elevernas egna skrivande.  

 

I excerpt 1 berättar läraren Anna hur hon arbetar med de språkliga dragen och hur 

hon tycker att eleverna använder sig av språkliga drag från skönlitteratur. Hon 

påpekar också att användandet av de språkliga dragen syns som tydligast i det 

arbetsområde som hennes klass arbetar med för tillfället, novellskrivning:  

  

(1) Arbeta med skönlitteratur och dess språkliga drag 

 

Anna: Jag arbetar ganska mycket med skönlitteratur -  och i olika utdrag sådär. I 

åttan som jag har nu så håller vi på med någonting som jag kallar för 

genreskrivning – just ett längre avsnitt där vi (.) blandar genreskrivning med olika 

typer av analyser. Vi håller på med noveller just nu (.) Då läser vi ju flera noveller 

(.) olika typer av noveller, dom här typiska, de som är cirkelkomponerade, de här 

med öppna slut, vi pratar, vi går in i det som (.) vad är det som gör den här texten 

◦ till en novell. (.) Det försöker jag jobba mycket med hela tiden, liksom ge dem 

exempeltexter -  så att de får, så här ser det ut- och gärna så att jag har 

punktlistor – i en novell, så ska det vara -  det ska vara en, du kan ha ett – en tvär 

inledning, du kan ha en berättande början, du behöver få personer, du behöver 

ett tydligt problem, du behöver det här- 
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Excerpten illustrerar att läraren Anna använder sig av scaffolding. Hon stöttar 

eleverna hela vägen genom att metaforiskt uttrycka att hon håller upp vägräcken 

till eleverna. Anna ger eleverna förförståelse till uppgiften som ges genom att hon 

låter eleverna läsa olika noveller. Sedan ger hon dem exempeltexter och därefter 

får även eleverna en punktlista på hur uppgiften ska utföras.  

 

(2) Anna: de starka eleverna, för dem räcker det oftast att man läser ◦ några 

noveller. Så förstår de hur själva konstruktionen är på de här texterna medan 

– de här eleverna som har det lite tuffare – de behöver en form av checklista 

tycker jag (.) Och då försöker jag - dels har jag hittat checklistor, sen har jag 

gjort egna, beroende på vad vi håller på med för texter- men just för att de 

som har det allra kämpigast ska kunna – då får de en instruktion på hur man 

gör en text (.) Och följer man då den från början, nu behöver vi en tydlig 

inledning, ja vad ska jag tänka på, att man gör en tankekarta innan, hur ska 

jag bygga upp den här texten för att det ska bli en novell – i det här fallet nu 

då- OCH JAG tycker att det funkar ganska bra – för de flesta elever- kan ju 

faktiskt följa det så att det blir åtminstone en- ett godtagbart resultat.  

 

 

Fortsättningsvis påpekar Anna att det är de starka eleverna som har lättast för att ta 

till sig de språkliga dragen, att det oftast räcker för dem att endast läsa några 

noveller för att de ska kunna förstå uppbyggnaden av en novell och därefter kunna 

börja skriva på egen hand.  

 

Läraren Annelie berättar att hon arbetar med skönlitteratur på det viset att alla 

hennes elever får läsa en skönlitterär bok hemma varje termin. Den enda 

kopplingen som det görs i den uppgiften mellan läsning och skrivning handlar om 

en skriftlig eller muntlig redovisning som eleverna får göra, något som kan liknas 

vid en bokrecension. Annelie börjar därefter berätta om hur hon arbetar med de 

språkliga dragen i skönlitteraturen med sina elever:  
 

(3) Annelie: I min klass arbetar vi intensivt med olika genrer och därför   

uppmärksammar jag de språkliga dragen för eleverna (.) redan från början. Ta 

till exempel – vad som utmärker de olika typerna av berättelser och (.) vad 

som skiljer en återberättande text från till exempel en argumenterande text- 

jag menar att kriterierna för att eleverna ska bli godkända -  är de ska kunna 

olika genrer och då (.) ja, alltså då behöver de också känna till de vilka 

språkliga drag som är genretypiska. 

 

Annelie jobbar genreinriktat och menar på att det är viktigt att eleverna vet vilka 

de språkliga dragen är för att kunna urskilja olika texter ifrån varandra.  

Hon fortsätter vidare med att berätta hur hon arbetar i praktiken. 

  

(4) Annelie: Vi pratar och studerar texter -  för att bli medvetna om till exempel 

berättarperspektivet – märks författaren i texten, är det en allvetande 
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författare (.) är författaren osynlig – Hur mycket lämnar författaren till 

läsarens tolkning o.s.v.  

De elever som läser mycket – har ett rikare språk (.) de brukar kunna få till en 

bättre dramaturgi i sina texter -  även läsförmågan (.) är bättre eftersom de 

har ett bredare register att uppfatta en text - bortom raderna så att säga.  

 

Annelie arbetar inte lika som Anna, hon ger inga checklistor utan förutsätter 

utifrån sin undervisning att eleverna har hängt med i de genomgångar som ges. 

Däremot påpekar även Annelie precis som Anna att det är de starka eleverna som 

lättare tar till sig de språkliga dragen i sitt skrivande. Eftersom de starkare eleverna 

inte har problem med själva läsningen och ser det som ett extra moment eller som 

en till arbetsuppgift, har de också lättare att ta till sig av olika texters uppbyggnad 

och olika språkliga drag i sitt eget skrivande.  

 

Läraren Annika, hon påpekade att det var skillnad på mellan- och högstadiet då 

hon berättade att på mellanstadiet var det inte alls lika tydligt att eleverna fångade 

upp de språkliga dragen, trots både kamratrespons och respons från henne som 

lärare. Däremot berättade Annika om hennes uppfattningar om hur eleverna på 

högstadiet fångade upp de språkliga dragen i skönlitteraturen i sitt eget skrivande: 

  

  

(5) Annika: Eftersom jag har undervisat på mellanstadiet -  och även då fokuserat 

på detta med språkliga drag såg jag mindre av (.) resultat -  men då såg man 

inte på ett väldigt tydligt sätt (.) att de använde sig av det i sitt egna skrivande 

– de gjorde lite som de ville och skrev ofta väldigt raka berättelser och även - 

efter kamratrespons och min respons såg man att det var svårt att ändra. Min 

tid – nu på högstadiet (.) har jag sett ett helt annat resultat. De elever som är 

högpresterande snappar snabbt upp andras sätt att skriva på (.) och kan sen 

applicera det i sitt egna skrivande ◦ man kan i sin respons till dessa elever -  

referera till texter man läst och be dem använda sig av (.) ja, nåt som vi sett 

tidigare tillsammans. Men även de andra eleverna (.) de som inte generellt 

presterar lika mycket och högt – kan använda sig av det om man är väldigt 

tydlig. – jag har fått bäst resultat när skrivandet och läsningen har varit mer 

parallella (.) det har varit svårt att gå tillbaka och påminna om texter vi läst – 

Ibland har jag gjort så att – vi läst en text – men – med en 

tillbakablickexempelvis (.) och sedan har eleverna direkt efteråt fått gjort en 

egen.  

 

I Annikas intervju finns det ett mönster av att språket är redskapens redskap. 

Annika har använts sig mycket av både kamratrespons men också muntlig 

feedback till eleverna i sin undervisning. Detta för att dels kunna förstärka sina 

egna ord och dels för att få en dialog med eleverna och att eleverna får en dialog 

med varandra. Annika påpekar att det är nyttigt att både som lärare och elev kunna 

uttrycka sig muntligt och att det är bra att träna på att ge muntlig feedback till 

varandra.  Dock påpekade hon att det är först på högstadiet som detta gett resultat.  
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Hon påpekar också att resultatet ofta varit bättre när läsning och skrivning har varit 

mer parallella då det har varit svårt att ibland få eleverna att komma ihåg vilka 

texter de har läst.  

 

 

7.2 Berättarperspektiv 

I flera av intervjuerna kom deltagarna in på berättarperspektiv redan under det 

första temat. De talade om vilka arbetsområden som berättarperspektiv var som 

mest synligt och där berättarperspektiv var en viktig del i elevernas eget skrivande. 

I excerpten nedan förklarar läraren Alexandra hur hon ser på användandet och 

tillägnandet av berättarperspektiv. 

 

(6) Berättarperspektiv 

 

Alexandra: Jag tänker också där – igenkännandet – när man har skrivit berättande 

texter (.) så är det ofta att man utgår ifrån sig själv (.) att jag är med i texten – 

väldigt mycket -  eller att man identifierar sig jättemycket med den man har läst 

om (.) så att det blir en del av -  jaget. (.) Fast det är då en tredje person – men att 

det blir – att man tar den formen man är van att lyssna och läsa. (.) Jag kan tänka 

mig att i lägre ålder blir det väldigt mycket jag – eller tredje person. Men nån av 

dom tror jag att man absolut - väljer utefter vad man är mest -  van vid.  

 

 

I Alexandras intervju påpekar hon att det ofta är lättare för elever att använda sig 

av det som är igenkännande för dem. Att de då har lättare att skriva texter om de 

kan utgå ifrån sig själva. Det blir på vägen en tydlig gräns för vad eleven kan klara 

på egen hand och i vilken utvecklingsnivå eleven ligger på. Läraren Anders talar 

också om sin uppfattning när det gäller elevers användande av berättarperspektiv i 

sina egna texter. 
 

(7) Anders: Oavsett vad – dom som inte läser så mycket (.) är det ju – för dom är 

det ju lättare att skriva i jagform – och det åtminstone- så är det lättare för 

mig att -  uppmuntra dom att skriva i jagform (.) för då kan jag säga – ta det 

här – jamen vad brukar du göra o.s.v. (.) hur gick det då den där gången, 

berätta det. (.) Men dom som är vana att läsa tror jag gärna undviker jagform 

– för då blir det – lite väl avslöjande om sig själv – ja.    

 

Anders påpekar de större möjligheterna till eget skrivande när eleven är en god 

läsare och att de som läser mycket inte alls är intresserade av att visa sig själva i 

sina texter då detta kan vara alltför personligt avslöjande och därmed mycket 

känsligt när man är en högstadieelev. 
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7.3 Skönlitteraturens inspiration till elevers eget skrivande 

Det tredje temat i intervjun har fokus på om de deltagande lärarna ansåg att 

skönlitteraturen kunde vara en inspirationskälla till elevernas egna skrivande och 

om lärarna ansåg att elever drog nytta av skönlitteraturen. Alla deltagande lärare 

ansåg att skönlitteraturen kan vara en inspirationskälla för elever men att det inte 

är så för alla elever. Läraren Anna kände att det enbart var för de elever som är 

starka i sin egen läsning och skrivning som kunde få inspiration av 

skönlitteraturen. Frågan som ställdes var om hon ansåg att skönlitteraturen är en 

inspirationskälla för eleverna? I excerpt 8 svarar Anna följande: 

 

(8)  Skönlitteraturen som inspiration 

 

Anna: Nej, inte för alla elever. (.) Nä, jag kan inte tycka att dom elever som brukar 

dra störst nytta av det – det är faktiskt dom som är lite starkare – i att skriva. För 

dom som kämpar med att nå målen för E -  till exempel – dom – jag upplever inte 

att dom blir lika inspirerade. För dom – för dom blir det liksom bara jobbigt (.) Det 

blir ytterligare en grej – att förhålla sig till (.) och att det, det blir jobbigt nog för 

dom.  

 

Anna är mycket tydlig i excerpten med att hon inte alls tycker att skönlitteraturen 

är en inspirationskälla för alla elever utan att det istället kan vara ett ytterligare 

moment som eleven måste ta sig igenom, vilket kan leda till att eleven blir 

omotiverad till att fortsätta läsa eller skriva. Läraren Annika uppfattar 

skönlitteraturen som inspirationskälla såhär: 

 

(9) Annika: Det är stor skillnad mellan ambitionerna i elevers textskrivande – de 

som siktar högre – har större behållning av litteraturen vi läst och samtalen vi 

haft (.) De som har mera svårigheter – att få ihop en längre text - kämpar med 

helt andra saker (.) Som att ta sig igenom en text eller en bok- och att få ihop 

tillräckligt med ord i en text. Jag har märkt att om dessa elever – med 

svårigheter – får lyssna på en bok – kan de ibland ha behållning av 

berättelsen och – man kan hänvisa till den på ett annat sätt. (.) Men svaret på 

frågan är ja. (.) Fler elever blir inspirerade -  och man kan se progression i 

skrivandet och de använder sig av vissa drag som de läst om. 

 

 

Annika menar på att det är skillnad på elever och elever och att det sällan blir 

lättare för den som redan har det svårt med läsningen att ta till sig skönlitteraturen 

som inspiration. Hon menar på att eleverna redan kämpar med så mycket att det 

för dessa elever blir bara ytterligare en arbetsuppgift. Både Anna och Annika 

tänker att skönlitteraturen också kan bli ett extra moment för vissa elever.  

 

Läraren Alexandra menar att skönlitteraturen är väldigt viktig för elevers egna 

skrivande och som inspirationskälla. Hon säger också att det är ju det lärarna ska 
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göra, att försöka locka och inspirera. Lärarna ger därför eleverna olika texter som 

de kan läsa för att bli intresserade och utveckla sitt läsande och sitt skrivande.  

 

(10) Alexandra: Man väljer ju texter, så jag tror att kopplingen är viktig – det ser 

man ju också väldigt ofta när dom ska skriva – att det blir (.) en ganska nära 

härmning. 

 

Anders påpekar också att det är viktigt med skönlitteraturen och att den kan bidra 

som inspiration till elevernas egna skrivande. Liksom Anna ser han att eleverna 

härmar mycket i skönlitteraturen men talar om att det skulle vara bra om eleverna 

kunde hålla i härmningarna längre i fler texter.  

 

 

(11) Anders: Den nära härmningarna är oftast så bra. Dom har fått en text, skriv 

det här precis lika -  fast på ditt sätt. BRA! Då gör du likadant fast i en längre 

text och då försvinner det – ofta. Om dom kunde behålla -  den här -  nära 

härmningen – också i de längre texterna (.) då skulle man nå bra mycket 

högre när det gäller kunskapskraven. Så på det sättet, om man bara pratar 

om att nå målen – så är det jätteviktigt! 

 

Skönlitteraturen spelar därmed en viktig roll som inspirationskälla i elevers egna 

skrivande, om det vill säga, att det redan är läsande elever, menar Anders. Han 

påpekar också att texterna blir bättre om eleverna hämtar inspiration från 

skönlitteraturen men att eleverna ändå är fortsatt försiktiga med att utveckla 

förmågan att skriva på egen hand. Sammanfattningsvis så var det fler av lärarna 

som påpekade att det är viktigt att locka de elever som tycker läsning är jobbigt till 

att kanske läsa kortare texter, eller texter som ligger dem nära.  

 

 

7.4 Relationer mellan läs- och skrivundervisningen 

Det fjärde temat i denna semistrukturerade intervju handlar om relationer. Hur 

viktigt är det, enligt de deltagande lärarna, med relationer mellan läs- och 

skrivundervisningen och på vilket sätt arbetar lärarna med dessa relationer? 

Arbetar lärarna på liknade sätt för att visa eleverna att det finns relationer mellan 

dessa två förmågor?  

 

Alla de deltagande lärarna ansåg att relationerna mellan läsundervisningen och 

skrivundervisningen var viktig och att det var en av grunderna i ämnet svenska. De 

menar att om eleverna inte fick läsa texter kunde de heller inte skriva egna texter. 

Annika påpekade att de bästa resultaten från elever blir om det varvas läsning och 

sedan skrivning av egna texter och att detta görs parallellt. Vikten av att det finns 

relationer mellan läsundervisningen och skrivundervisningen syns i följande 

excerpt: 
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(12) Relationer mellan läs- och skrivundervisningen 

 

Annelie: Jag anser att läs- och skrivundervisningen hör ihop. (.) Men ibland – då 

behöver eleverna få fokusera mer på ett av områdena – till exempel – få en 

upplevelseläsning utan motkrav på att prestera bra i skrift.  

 

I excerpten ovan menar Annelie att det absolut är viktigt med relationen mellan 

läs- och skrivundervisningen men att det ibland kan bli för mycket för eleverna när 

det så ofta undervisas tillsammans. Hon tycker därmed att det vissa gånger kan 

vara bra för eleverna att de istället får fokusera på ett av områdena i taget. 

 

 

Läraren Amanda anser att läsningen är grunden och att om man inte har läst något, 

hur ska man då kunna skriva. Hon anser att det finns en väldigt tydlig koppling 

och att det går hand i hand med varandra.  

 

(13) Amanda: Även om man kanske delar på det – i bedömning och kunskapskrav 

så är det ju ändå så att – förutsättning för att kunna skriva är ju att du har läst 

(.) texter. Jag menar – du kan inte skriva en tidningsartikel bara genom att – 

du måste ju SE texterna före och LÄSA dom – och gå på djupet. Så att – på det 

sättet som jag jobbar – det är ju att - vi gör- att vi (.) kanske skriver 

gemensamma texter eller att vi kanske har en gemensam början eller (.) så 

att dom får se först innan dom får producera själv. (.) Och det tror jag att vi 

som lärare kanske också har blivit lite mer att vi ◦ förstår - Jag tänker att vi har 

jobbat så mycket med språkutvecklande arbetssätt på den här skolan- så jag 

känner i alla fall att jag har tagit till mig det och -  jag tänker på Annelie- det är 

så lätt att tänka att man ska hinna med allt såhär(.) men-  hon sa ju det - att 

hon hellre jobbar längre med ett arbetsområde och då försöker få in så 

många grejer som möjligt så att det blir bra grejer än att bara säga att nu har 

ni två veckor – skriv en novell. (.) Så att jag tror att -  lärarna har – tänker 

ganska mycket på det nu – vi är mycket mer medveten om kopplingen – 

också mellan läsa och att skriva – att man måste – du kan inte förutsätta att 

eleverna kan skriva novell om dom aldrig har läst en.  

 

Amanda fortsätter med att jämföra då och nu och menar att kopplingen mellan 

läsning och skrivning är tydligare för eleverna nu i dagens skola än det var tidigare 

och att det har med lärarnas medvetenhet om relationerna mellan läs- och 

skrivundervisningen att göra.   

  

(14) Amanda: Att skriva förut var mer som ett test – att du talade om (.) en novell 

den innehåller det här, det här och det här. Skriv en novell nu så får jag se – 

om du klarar dig eller inte (.) medans man mer och mer nu förstår att – att 

elever läser inte så mycket på fritiden – utsätts inte för läsning så att vi måste 

-  ge dom det här – för att dom ska- för jag menar -  bara vi fick ju läsa på ett 

annat sätt. 
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Anna håller med både Amanda och Annelies syn på relationerna mellan läs- och 

skrivundervisningen och menar precis som Amanda att det ena inte kan existera 

utan det andra. Anna påpekar också att erfarenheten har hjälpt till att förstå att ju 

mer man läser desto bättre blir man både på ordförråd och man blir en bättre 

skribent. Dock påpekar Anna ännu en gång att det är svårt för de elever som redan 

har det kämpigt med läsningen, det är svårt att motivera dem till att läsa då de ofta 

tycker att det är jobbigt. Anna fick då frågan om hur hon gör i praktiken när hon 

får elever som inte vill läsa eller skriva.  

 

(15) Anna: Jag försöker ju hitta böcker som dom kan bli intresserade av ◦. (.) Och 

ibland kan det vara att då får man plocka bort böcker – helt -  en period och 

låta dom kortare texter – kortare noveller-  just bara för att försöka få igång 

ett läsande (.) det är inte alltid det går◦. Det är ju absolut största utmaningen 

vi har – att få dom här läsovilliga eleverna – att börja läsa-  och att tycka OM 

att läsa – och det är jättesvårt. 

 

Anna pratar därefter om att hon alltid läser högt för eleverna då särskilt i sjuan och 

att det alltid finns en koppling mellan den läsningen och andra uppgifter. Ibland 

kan det vara muntliga diskussionsfrågor, ibland kan det vara någon skrivuppgift. 

Detta är beroende på vilken bok som läses för tillfället.  

  

(16) Anna: Vi diskuterar – vartefter vi läser (.) Mycket hur känner hon sig – vad är 

de som händer nu – vad tror ni kommer hända – att de får förutspå litegrann 

och sådär (.) Men det är ändå en tanke att – jag jobbar ju mer med boken än 

bara läser.  

 

När Anna arbetar med skönlitteratur handlar det mycket mer om än att bara läsa 

och låta eleverna lyssna. De diskuterar och pratar om boken och detta gör eleverna 

mer delaktiga i den skönlitterära läsningen.  

 

Både Amanda och Anna jobbar mycket med relationerna mellan läsning och 

skrivning och för både är det en självklarhet att detta hänger ihop. De båda 

försöker att se på läsning som en grund och att det är utifrån de texter de ger sina 

elever som de grundar sina skrivuppgifter på.  

 

7.5 Utveckling av skriftspråket 

Kan eleverna utveckla sitt skriftspråk tack vare skönlitteraturen? Hur arbetar de 

deltagande lärarna med att utveckla elevernas skriftspråk och är det i relation med 

skönlitteraturen? Finns det andra sätt att utveckla skriftspråket?  

 

Både Annelie och Annika påpekar att elever som läser mycket själva utvecklar 

skriftspråket. Men Annelie menar att det inte bara är utifrån skönlitterära texter 

som skriftspråket utvecklas utan att det också finns andra texter som hjälper till 

med det. Annika påpekar att hon gärna är snabb med respons på elevernas 

skrivuppgifter för att se till att eleverna utmanar sig själva men också för att 
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bibehålla det de redan har lärt sig innan. Annika fortsätter med att berätta om 

fördelarna med att eleverna har datorer och att tack vare dessa har det på senare tid 

blivit lättare att snabbt ge eleverna respons för att hon då kan vara i samma 

dokument som eleverna och ge dem feedbacken i realtid. Annelie säger att hon 

arbetar med språkriktighet oavsett med vilken genre de arbetar med och menar att 

oavsett vad eleverna arbetar med behöver de ha så pass mycket kunskap om olika 

genrer så att de kan anpassa sitt skriftspråk. I excerpt 17 redogörs det för läraren 

Anders uppfattning om elever utvecklar sitt skriftspråk med hjälp av skönlitteratur:  

 

(17) Utveckling av skriftspråket 

 

Anders: Eleverna är precis som alla andra – också vuxna – man vill inte gärna 

ändra på hur man skriver för det är så personligt. (.) och det är det största hindret 

som är i vägen – och det är detsamma med en själv. Uttrycket ”kill your darlings” 

hatade jag – men det gör ju allting så mycket bättre – när man tänker på läsarna◦ 

(.) Och det är ju lite samma sak där, om man lyckats ta exempel om man lyckas ta 

det som man vet fungerar och skriva på det sättet – ja då kommer det bli bra. (.) 

Men är man en väldigt -  envis person – då är det svårt att ändra sig◦.  

I alla fall på de här åren vi har här – sen kan det ju hända att det tjat man lägger 

ner – sju år senare – på universitetet – då kommer dom på att var ju såhär man 

skulle göra – tänk om man hade gjort såhär på högstadiet.  

 

Resultatet kan påvisa att Anders är skeptisk mot att eleverna utvecklar 

skriftspråket alls under högstadietiden då han menar på att det är svårt att ändra sitt 

sätt att skriva. Att det nästan blir som att ändra personlighet. Eleverna har ännu 

inte blommat ut utan de väntar på att mogna. Något som Anders talar om att det 

kan ta tid och att det kanske inte ens sker under tiden eleverna går på högstadiet 

utan att det kommer senare i livet.  

Anders fortsätter med att prata om mentaliteten som finns när det gäller att skriva, 

att många elever är mer fästa vid hur många ord de ska skriva istället för innehållet 

de ska skriva.   

  

(18) Anders: Sen så är det ganska viktigt – alltså vi vill få dom att skriva så mycket 

som möjligt -  men nånstans (.) så har vi väl en tendens – i flera decennier – 

att (.) ord är viktigare än innehåll – alltså samhällstendens. Så ja (.) och det 

kanske inte alltid är så – vad ska man säga – effektivt.  Kvantitet har gått före 

kvalitet i samhället i stort och att lära folk – elever- att uttrycka sig tydligt och 

klart och så vidare med hjälp av förebilder som är tydliga och klara – det är 

nog (.) det är nog väldigt viktigt.  

 

Enligt Anders så finns det en samhällstendens till att det är viktigare med kvantitet 

i texter än kvalitet. Detta gör att eleverna hela tiden räknar ord istället för att se till 

sitt innehåll. Därför menar Anders att det är viktigt för eleverna att de får hjälp av 

tydliga förebilder i sitt skrivande. Anders menar också att det är viktigt att försöka 
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ge positiva kommentarer när eleverna skriver egna texter och att varsamt försöka 

påverka deras sätt att skriva.  

 

 

7.6 Förmågan att uttrycka sig i olika sammanhang för olika syften 

Sista temat i den semistrukturerade intervjun handlar om hur de deltagande lärarna 

anser att eleverna utvecklar sin förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang för 

olika syften och om skönlitteraturen kan vara till hjälp där. Vad är lärarnas mål 

med att läsa skönlitteratur, är det att få eleverna att öka sina kunskaper kring att 

kunna uttrycka sig? I excerpt 19 delger läraren Annika sin syn om elevers förmåga 

att uttrycka sig olika för olika syften:   

 

(19) Att uttrycka sig olika för olika syften 

 

Annika: Om man använder sig av – läser tillsammans litteratur eller texter i olika 

genrer och parallellt ger dom olika skrivövningar med snabb återkoppling – så ser 

jag alltid bra resultat. Informella eller formella brev – insändare – krönikor – 

referat (.) Ja, just skönlitteratur används nog inte så mycket av mig just för detta. 

(.) Men när man läser skönlitteratur pratar man ju också – alltså du pratar ju också 

om hur författaren uppfattas – och vilka personer den riktar sig emot – så ja visst 

kanske påverkar det. 

 

 

Annika säger att tydligast att se att eleverna kan uttrycka sig olika för olika syften 

är när litteraturen och arbetsuppgiften hänger nära samman i tid för eleverna. Dock 

handlar detta sällan om skönlitteratur. Där påpekar hon däremot att 

skönlitteraturen ändå har en roll i att påverka, särskilt när hon som lärare pratar 

och diskuterar det hon läst med eleverna. Läraren Annelie uttrycker sin 

uppfattning om anpassningar på följande sätt i excerpt 20:   

 

(20) Annelie: att kunna anpassa ett innehåll efter texttyp – det är något som vi 

alltid arbetar med. (.) Det innebär ju att om eleverna ska skriva en berättande 

text så bör de vara förtrogna med just den genren – men om de ska skriva en 

fackuppsats – ja då är det ju en nackdel om de använder sig av ett språk som 

inte anpassats till genren. (.) Det viktiga är att eleverna blir ” språkliga 

kameleonter” och att – de kan uttrycka sig både muntligt och skriftligt – 

beroende på situation och genre.  

 

Annelie säger här att det är av största vikt att elever kan uttrycka sig olika för olika 

sammanhang. Genom att ge exempel menar Annelie att om eleverna ska skriva en 

berättande text är det viktigt att de vet vilka typiska genredrag en sådan text har 

och att eleverna har förmågan att kunna anpassa sitt innehåll till just den genre de 

skriver i för tillfället.  
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Läraren Amanda svarar på frågan om vad hon tyckte om att elever har hjälp av 

skönlitteraturen för att utveckla sin förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang 

för olika syften. 

 

(21) Amanda: Ja, det tror jag – för att om man (.) kan läsa saker och relatera till 

dom – så kanske man kan våga saker (.) våga berätta saker som man har 

upplevt eller varit med om – så det tror jag att det kan – alltså att man kan 

relatera till – och då känna att man kan delge det man – att man känner igen 

sig i det här eller – åh fy sjutton hur den där betedde sig (.) så det tror jag att 

det kan vara till hjälp.  

 

 

Amanda anser att olika slags litteratur kan vara användbart för att utveckla elevers 

förmågor att uttrycka sig olika för olika sammanhang. Amanda menar att om 

eleverna kan relatera till det de läser vågar de även öppna sig mer i sitt eget 

skrivande och där blir litteraturen en hjälp.  

 

Alla dessa tre deltagande lärare anser att skönlitteraturen kan vara en del av elevers 

utveckling och förmåga att uttrycka sig olika för olika syften och i olika 

sammanhang. De anser också att det är viktigt att de kan anpassa sitt innehåll till 

mottagare och att skönlitteraturen kan hjälpa till när det kommer till att sätta sig in 

i andra människors känslor och även till andra skribenters budskap i olika texter.  

 

7.7 Sammanfattning av resultat 

Nu kommer det en kortare sammanfattning av det resultat som framkommit. 

Utifrån de excerpter som presenterats har svar på följande frågeställningar kunnat 

urskiljas. 

 

1. Hur beskriver svensklärarna att de gör för att skönlitteraturen ska bli en 

inspirationskälla till elevers egna skrivande?  

De tillfrågade svensklärarna ansåg att skönlitteraturen är en inspirationskälla för 

eleverna till stor del men att det inte var så för alla elever. De elever som redan 

kämpade med läsning hade svårare att ta till sig skönlitteraturen och de språkliga 

dragen, vilket i sin tur ledde till att skönlitteraturen ytterligare blev ett moment 

som enbart skulle genomföras för dessa elever. Två av lärarna ansåg också att de 

som drog mest nytta av skönlitteratur i sitt eget skrivande var de elever som redan 

var starka i både läsning och skrivning. Däremot påpekades det att om vissa elever 

fick lyssna på ljudbok istället för att läsa en traditionell bok, kunde de ha 

behållning av boken och i vissa fall även inspireras av den. De andra lärarna ansåg 

att skönlitteraturen är viktig som inspirationskälla och att det är lärarnas jobb att 

inspirera till läsande genom att ge eleverna olika texter som läraren tror kan 

intressera eleven. 
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2. Varför är det enligt svensklärare viktigt att ha relationer mellan 

läsundervisningen och skrivundervisningen? 

De deltagande lärarna anser att relationerna mellan läs- och skrivundervisningen är 

otroligt viktig och att det är en av grundpelare i ämnet svenska. De menar att om 

eleverna inte läste olika texter är det också omöjligt för dem att kunna skriva något 

liknande. De bästa resultaten kommer om läsning och skrivning varvas och att 

eleverna arbetar med de olika förmågorna parallellt. Dock anser en av lärarna att 

det är viktigt att ibland få fokusera på en förmåga i taget och att det också kan få 

vara viktigt att bara få läsa en skönlitterär text som upplevelseläsning, utan något 

motkrav på att en skrivuppgift ska produceras därefter. Relationerna mellan 

läsning och skrivning går hand i hand och även om dessa två delas när det gäller 

exempelvis bedömning och kunskapskrav så är ändå läsning en förutsättning för 

att kunna skriva. När lärarna arbetar med relationerna mellan dessa två förmågor i 

deras undervisning är det också tydligt att de hela tiden hjälper eleverna på vägen. 

De stöttar eleverna och börjar med att ge dem en förförståelse till vad uppgiften 

går ut på. Därefter är de med eleven hela vägen, bland annat med exempeltexter, 

checklistor och feedback. Detta kan kopplas till scaffolding, där det handlar om att 

eleven får stöd av en kunnigare person i sin omgivning, i dessa fall lärarna.   

 

 

8 Diskussion  
I detta avsnitt kommer val av metod att diskuteras och även vilka styrkor och 

svagheter det finns med den metod som valdes. Detta kommer att sättas i relation 

till tidigare studier. Därefter kommer resultat och analys diskuteras utifrån de 

frågeställningar som härleds till syftet. De frågeställningar som kommer att 

diskuteras är följande: 

 

1. Hur beskriver svensklärarna att de gör för att skönlitteraturen ska bli en 

inspirationskälla till elevers egna skrivande?  

2. Varför är det enligt svensklärare viktigt att ha relationer mellan 

läsundervisningen och skrivundervisningen? 

Bakgrunden till studien bottnar i den samhällsdebatt som pågått under flera år där 

resultat från fler undersökningar och forskning har visat på sämre läsförståelse och 

minskat ordförråd hos elever. Enligt PISA-mätningen som gjordes 2015 hade 18 % 

av de svenska eleverna dålig läsförståelse och ordförråd var betydligt sämre än på 

många år (PISA 2015:2). Jag har därför undersökt relationerna mellan 

läsundervisningen och skrivundervisningen samt vilken roll skönlitteraturen har i 

skolan idag och om det är så att skönlitteraturen påverkar elevers skrivutveckling. 

Vilken uppfattning har lärare om hur eleverna tar till sig de språkliga dragen i 
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skönlitteraturen och andra texter i sitt eget skrivande och anser lärarna att det är 

viktigt att ha en koppling mellan läsning och skrivning?  

8.1 Metoddiskussion  

Valet av studiens metod utgick ifrån studiens syfte, vilket är att undersöka vad 

svensklärare har för uppfattningar om skönlitteraturen och om de anser att 

skönlitteraturen kan vara inspiration till elevers eget skrivande. För att komma ner 

på djupet i dessa funderingar valdes det att göra ljudinspelade semistrukturerade 

intervjuer som utgör en grund i denna kvalitativa metod. När intervjuerna spelats 

in kan man därför gå tillbaka och lyssna fler gånger på vad som sagts vilket gör det 

svårare att missa något viktigt.  

 

Fördelar med att göra en kvalitativ studie baserad på intervjuer är att kunna möta 

de deltagande lärarna ansikte mot ansikte. Ofta minimeras bortfallet av deltagare 

vid intervjuer då det sällan är någon som uteblir från en intervju, jämförelsevis 

med att skicka ut frågeformulär som många kan strunta i att svara på. En annan 

fördel är att också kunna ställa följdfrågor och få kompletterande fördjupade svar, 

missförstånd kan redas ut och ämnet kan ta olika perspektiv beroende på den 

deltagandes egna erfarenheter och uppfattningar om ämnet som berörs (Larsen 

2007:26ff). 

 

Nackdelar med att samla in data genom intervjuer är att det är mer tidskrävande att 

behandla data efteråt när det inte är ikryssade kategorier. En nackdel kan också 

vara att deltagaren vid intervjun inte är helt sanningsenlig och att det är svårare att 

vara helt ärlig vid en intervju än när det kommer till ett anonymt frågeformulär. 

Ytterligare en nackdel är att intervjuaren kan lägga personliga värderingar i de svar 

som ges, deltagaren kanske svarar det han eller hon tror att intervjuaren vill höra 

(Larsen 2007:26ff). 

 

En semistrukturerad intervju bör ha olika teman och endast några få frågor. 

Intervjuaren bör ställa öppna frågor så att det inte riskeras att lägga orden i 

munnen på deltagaren. Detta innebär att deltagaren ska kunna använda sina egna 

ord för att beskriva sin uppfattning eller erfarenhet. I början kan det bli stelt då 

deltagaren kan känna en osäkerhet i en intervjusituation. Då är det bra att det finns 

inledande frågor under varje tema så att deltagaren får känna sig tryggare och 

kommer igång att prata (Fejes & Thornberg 2015:151ff).  

 

I denna studie ingick det sex olika svensklärare, varav fyra av lärarna arbetar på 

samma skola, två stycken på två andra skolor. Dessa lärare kontaktades dels efter 

tidigare verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vikariearbete så det betyder att 

det redan fanns kopplingar till de tillfrågade. Detta är något som både kan ses som 

en styrka och en svaghet i studien. Styrkan i att redan ha en koppling till de 

deltagande lärarna gör att både de och intervjuaren känner sig trygga med varandra 
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och att det då blir ärligare intervjuer. Det är lättare att prata med någon som det 

finns en koppling eller relation till. Det kan dock också vara svagheten. Det kan 

vara så att eftersom det finns en koppling mellan den deltagande läraren och 

intervjuaren så finns risken att det blir svårare att verkligen berätta om hur sin egen 

undervisning har sett ut och hur den går till. Därför är frågan är om det hade blivit 

mer validitet i studien om det hade varit fler deltagare som intervjuats och om 

resultatet sett annorlunda ut om det inte funnits en koppling mellan intervjuare och 

deltagare.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning har visat på att relationer mellan läsning och skrivning är 

avgörande för att elever ska lyckas med sina uppgifter. Sambandet avgörs ofta 

beroende på vilken kategori av genre som den lästa texten hamnar under gentemot 

vilken text eleven själv ska skriva.  Litteraturundervisningen fokuserar mestadels 

på att läsa, tolka och uppskatta texter från redan kända författare och när elever 

skriver så handlar det oftast om bokrecensioner eller annan fakta om texter de läst 

(Broekkamp, Janssen & van den Bergh 2009:281). Tyvärr ges sällan möjligheten 

för elever att på egen hand producera andra texter. Detta trots att de positiva 

effekterna för elevers skönlitterära läsning ger ett förbättrat skriftspråk och vice 

versa (Broekkamp, Janssen & van den Bergh 2009:281ff). Trots att studien i denna 

artikel utgår ifrån den holländska läroplanen valde jag att ta med den i min studie. 

Jag anser att den är relevant eftersom den påvisar sambandet mellan läsning och 

skrivning och vikten av att det råder en balans mellan de båda för att elever och 

studenter ska kunna ta till sig de skrivuppgifter de får på ett positivt sätt. Denna 

studie kan appliceras på den svenska skolan eftersom det handlar om relationen 

emellan de två förmågorna. De två förmågorna, läsning och skrivning, är väldigt 

framstående och viktig del i den svenska läroplanen och speciellt i ämnet svenska.   

De deltagande lärarna var eniga att relationerna mellan läsundervisning och 

skrivundervisning var viktiga för elevernas förståelse för hur olika texter är 

uppbyggda. Utgår undervisningen på att skriva en novell, behöver eleverna då vara 

medvetna om novellens typiska genredrag. För även om läsning och skrivning 

skiljer sig åt i bedömning och kunskapskrav är läsning en förutsättning för att 

kunna skriva. Studiens resultat visar också på att det blivit skillnad från då till nu 

och att lärare är med medvetna nu om att det finns relationer mellan dessa två 

förmågor. Det påpekades också att det inte längre är lika vanligt att elever läser 

skönlitterära texter på fritiden och att det då är upp till skolan och lärarna att ge 

dom den hjälpen för att klara av olika typer av skrivuppgifter. Erfarenhet och 

tidigare forskning har också hjälpt till att förstå att ju mer elever läser desto bättre 

blir de i både läsförståelse samt att de får ett större ordförråd. De deltagande 

lärarna som ingått i studien såg läsningen som grunden och att det är utifrån de 

texter de ger eleverna som de sedan grundar sina skrivuppgifter på. Det arbetssättet 

liknar arbetssättet som Malmström (2012) presenterar i sin licentiatuppsats 

Tillbaka till texten, där han utformade en skönlitterär uppgift för gymnasieelever 
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där eleverna skulle skriva en novell baserad på sex andra lästa romaner och utgå 

från dessa i sina egna texter. Genom att få inspiration och vägledning klarade 

eleverna av att skriva på egen hand.  

 

Läsundervisningen och skrivundervisningen har stor betydelse för elevers 

förhållningssätt till skrift och till skriftspråkande. Läs - och skrivundervisningen 

har också betydelse för deras sätt att se på både sig själva men också hur de ser på 

omvärlden och vilka förmågor de utvecklar när det kommer till lärande. Både läs -

och skrivundervisningen ska bidra till elevers utveckling av skriftspråket genom 

att läraren tar tillvara på elevernas egna intressen. Eleverna ska kunna relatera till 

de texter som läses och samtidigt ska de texterna ha en förankring i lärarens 

pedagogiska grundsyn. Det är först då det kan bli ett lärande (Skoog 2003:69ff).  

 

De deltagande lärarna ansåg att skönlitteraturen hjälpte till att utveckla elevers 

skriftspråk, men det var mest synligt hos elever som de vet läser mycket själva. 

Dock påpekades det att det inte behöver vara skönlitterära texter som skriftspråket 

utvecklades ifrån utan det kunde även vara tidningsartiklar eller andra 

sakprosatexter. I den tidigare forskningen påpekas det dock av Broekkamp, 

Janssen och van den Bergh (2009) att trots de positiva effekterna som den 

skönlitterära läsningen ger utvecklingen av skriftspråket så får eleverna inte alltid 

möjligheter att producera helt egna texter utan när elever skriver utifrån romaner 

handlar det om bokrecensioner eller annan fakta om den texten eller texterna de 

läst.  

 

De deltagande lärarna menade att utvecklingen av skriftspråket ofta sker med 

snabb respons och att det är lättare i dagens skola tack vare att både lärarna och 

eleverna kan vara i samma dokument och skriva samtidigt, feedbacken kommer i 

realtid och hjälper till direkt när eleverna skriver. Oavsett, språkriktighet och 

utveckling av skriftspråket är något som de deltagande lärarna alltid arbetar med. 

De deltagande lärarna sa också att oberoende vilken genre som eleverna arbetade 

med för stunden var det viktigt att de kunde anpassa sitt skriftspråk. Dock var en 

av lärarna skeptisk till att utvecklingen av skriftspråket hann komma under 

högstadietiden. Läraren menade att vissa elever ännu inte var mogna nog att ta till 

sig en ändring av sitt sätt att skriva. För att ändå försöka påverka eleverna ger alla 

lärarna mycket positiva kommentarer när eleverna skriver sina texter och med 

stöttning går det alltid att ändra ett beteende men att ändringen kan dra ut på tiden 

beroende på elevens mognad.  

 

I den tidigare forskningen som denna studie tagit del av finns det tydliga likheter 

med det empiriska materialet. De artiklar och avhandlingar som berörts i denna 

studie har alla fått samma resultat, att läsningen och skrivningen hänger nära 

samman och vikten av att elever får bekanta sig med den genre som de ska arbeta 

med. Genom att låta eleverna exponeras för olika genrer inom litteratur, blir det en 
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meningsfull insikt om hur olika texter är uppbyggda, genom struktur, stil och 

språkliga drag. (Lee & Schallert 2015:156).  

 

Både tidigare forskning och de deltagande lärarna påvisar vikten av att låta elever 

bekanta sig med den text eller genre de ska skriva en egen text i. Därför behöver 

de skrivuppgifter som ges i skolan dels vara tydligt förankrade i den läsning som 

har gjorts och dels vara förankrade i lärarens didaktiska val, exempelvis varför 

valdes just den skönlitterära texten och hur ska eleverna arbeta med den.  

 

Studien utgick från den sociokulturella teorin, där grunden handlar om att lärande 

sker i samspel med andra samt att lärande är en ständigt pågående process. Det är 

de sociala och kulturella miljöerna som skapar förutsättningarna för den lärande 

individen och då genom kommunikation med andra. De sociokulturella begreppen 

som använts i denna studie handlar om språk som redskapens redskap och hur 

människor måste kommunicera med varandra för att utbyta kunskaper. När det 

gäller elev och lärare handlar det om att läraren förmedlar sina kunskaper istället 

för att utbyta dem. Det kan också sägas att skolan och lärare är en länk mellan de 

kunskaper eleven redan har och mellan de nya kunskaper de tillägnar sig. Detta 

gör att elever hela tiden utvecklar sina förmågor.  

 

De andra sociokulturella begreppen som studien berörde var scaffolding och ZPD. 

Begreppet scaffolding, eller på svenska stöttning eller ställning, handlar om enligt 

Säljö (2000) till exempel om hur en lärare kan hjälpa en elev att strukturera ett 

problem genom att fästa uppmärksamheten på var eleven kan börja och hur eleven 

i ett givet läge sedan ska kunna fortsätta. Scaffolding kan jämföras med vägräcken 

som håller eleven på rätt kurs och att läraren övervakar och korrigerar kursen om 

det skulle behövas (Säljö 2000:123). Scaffolding handlar alltså om stöttning, om 

att hjälpa eleven nå fram till målet med små steg. Lärarna i studien arbetade 

mycket på det viset med att först gå igenom arbetsområdet, därefter läste de texter 

som hörde till arbetsområdet, därefter kunde de antingen göra en gemensam text 

eller så fick de checklistor på hur de skulle gå tillväga.  

ZPD eller proximala utvecklingszonen, kan förstås utifrån att lärande och 

utveckling ständigt är pågående processer (Lundgren, Säljö, Liberg 2014:305). 

Vygotskijs definition av ZPD handlade om det avstånd som finns mellan vad en 

individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan och vad individen kan 

prestera i samarbete med människor som har bredare kunskaper å andra sidan 

(Säljö 2000:120). 

Den proximala utvecklingszonen definierar de funktioner som ännu inte har 

mognat men som är i färd att mogna. Dessa funktioner skulle kunna benämnas för 

utvecklingens ”knoppar” eller ”blommor” snarare än ”frukterna” av utveckling. 

Detta betyder att ett barns eller en elevs faktiska utvecklingsnivå definierar 
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funktioner som redan mognat. Detta innebär att det är den som har mer kunskap, 

exempelvis en lärare i skolan, som har möjligheten att utvidga en elevs kunskaper, 

beroende på vilka kunskaper och förmågor eleven redan uppnått 

utvecklingsmässigt eller vilka kunskaper och förmågor som är på väg att mogna 

hos eleven (Vygotskij 1979:87).  

 

9 Slutsatser 
De slutsatser som kan dras utifrån denna studie handlar först och främst om att alla 

elever är olika i sin utveckling och att fler elever behöver mer stöttning för att 

klara av sina uppgifter som lärarna ger dem. Det var fler av de deltagande lärarna 

som påpekade detta och menade också att det var de starka eleverna som tog till 

sig skönlitteraturen bäst, detta för att dessa elever ofta redan var erfarna läsare och 

såg inte läsning som ytterligare ett moment. Det var också lättare för dessa elever 

att se olika mönster i olika texter och de olika genretypiska dragen blev tydliga för 

dem. Genom att på ett praktiskt sätt hjälpa de elever som behöver kan också de 

utveckla olika förmågor och ibland kanske det till och med föder en läsare. Det var 

också de starka läsande eleverna som tillägnade sig de språkliga dragen i 

skönlitteraturen i sitt eget skrivande.  

 

Genom att jämföra tidigare forskning med det empiriska materialet visar det sig att 

resultaten visar på samma saker. En elev behöver vara läsare för att även kunna 

skriva och det är lättare för en elev att ta till sig de språkliga dragen från olika 

skönlitterära texter om eleven har fått läst liknande texter. Relationerna mellan 

läsundervisningen och skrivundervisningen blir extra viktiga också då det är elever 

som inte alltid utsätts för olika sorters läsning på fritiden utan enbart i skolan.  

 

Genom att medvetandegöra skönlitteraturens grundläggande roll för elevers 

utveckling av sitt eget skrivande borde det vara av stor vikt i svensklärares 

undervisning att skönlitteratur har en central roll på ett eller annat vis. Det är 

viktigt att inte glömma bort att läsundervisningen och skrivundervisningen har 

koppling till varandra trots att de två förmågorna kanske bedöms olika. Det 

handlar inte bara om att ge eleverna kunskaper just för stunden utan det handlar 

om att ge eleverna kunskaper som de kan ha nytta av resten av livet.  

 

Då studiens fokus har legat på lärarnas uppfattning har det inte tagits någon hänsyn 

till eleverna. Detta har medfört att eleverna inte fått sin talan hörd. Hade studien 

haft ett annat fokus kanske resultatet hade blivit annorlunda. Vissa elever kanske 

anser att de är läsare men att de texter som erbjuds i skolan inte tilltalar dem och 

att det då blir svårare att skriva egna texter, vissa elever kanske till och med anser 

att de kan läsa men för den sakens skull känner att de inte kan skriva.  
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Resultatet för studien innebär i praktiken att det som tidigare forskning kommit 

fram till och det de deltagande lärarna redan gör är bra. Frågan är, hur fångar vi 

upp de elever som inte läser så mycket, som tycker det är jobbigt att läsa och 

skriva? Kanske genom temaarbete, kanske genom mer elevinflytande så att de 

texter som läses kopplas till elevers intressen. Kanske måste det också ses till vad 

dagens ungdomar egentligen läser nu för tiden, det kanske är så att vi är i en 

förändring. Det viktigaste är ändå att tydliggöra för eleverna vad de ska arbeta 

med, hur de ska göra det och det allra viktigaste, varför de ska arbeta med detta. 

Att ge eleverna en rimlig och bra förklaring till varför de ska läsa en novell, och 

varför de sedan ska skriva en egen handlar därför om att hjälpa dem att förstå på 

vägen vad de har nytta av i framtiden. Att förmågan att kunna uttrycka sig i olika 

sammanhang för olika syften och att däremellan kunna relatera till omvärlden med 

hjälp av det.  

 

Min studie blir härmed ett bidrag till den framtida forskningen om relationerna 

mellan den skönlitterära läsningen och högstadieelevers eget skrivande då jag har 

undersökt hur elevernas förmågor utvecklas genom att använda sig av 

skönlitteratur i sitt eget skrivande. Ett intressant perspektiv på vidare forskning 

skulle vara ur ett elevperspektiv och hur eleverna upplever dagens 

litteraturundervisning.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 
 

      
 

 

Förfrågan om deltagande 

 

Under höstterminen 2018 ska jag skriva mitt examensarbete på lärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer att handla om relationerna mellan 

läsundervisningen och skrivundervisningen och jag kommer att använda mig av 

ljudinspelad intervju som metod för min datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande 

i denna undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

 

Syftet med min studie är att undersöka svensklärares uppfattningar om hur språkliga drag, 

uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur kan vara inspirerande till elevers egna 

skrivande. Området är viktigt att undersöka för att få en bild av skönlitteraturens nuvarande 

roll och påverkan i ämnet svenska. 

 

Genomförande 

Jag har planerat att 6–8 lärare som undervisar eller har undervisat i ämnet svenska ska delta 

i undersökningen. Ditt deltagande kommer att innebära att vid ett tillfälle svara på frågor 

under cirka 60 min. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som 

ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av 

undersökningens resultat när uppsatsen är klar.  

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig. Din identitet som deltagare kommer 

inte att röjas, inte heller vilken skola undersökningen har gjorts vid. Personer – elever eller 

vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data 

förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av mig. All insamlad data 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller 

avbryter ditt deltagande, så kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med 

undersökningen.  

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

 

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Högskolan Dalarna, dataskydd@du.se  

mailto:dataskydd@du.se
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Bilaga 2 Intervjuunderlag 
 
Intervjuunderlag examensarbete II 

 

Syftet med denna studie är att didaktiskt undersöka svensklärares uppfattningar om hur 

språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur kan vara inspirerande 

till elevers egna skrivande. Jag studerar därför relationer mellan läsundervisningen och 

skrivundervisningen eftersom eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar att 

utveckla sitt skriftspråk och förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang för olika 

syften.  

För att kunna svara på syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

1. Hur beskriver svensklärarna att de gör för att skönlitteraturen ska bli en 

inspirationskälla till elevers egna skrivande?  

2. Varför är det enligt svensklärare viktigt att ha relationer mellan 

läsundervisningen och skrivundervisningen? 

 

1. Språkliga drag  

Hur arbetar du med skönlitteratur och har du arbetat med skönlitteraturens 

språkliga drag med dina elever?    

Anser du att elever fångar upp språkliga drag från skönlitteraturen i sitt 

eget skrivande? 

Känner du att eleverna drar nytta av skönlitteraturen i sitt eget skrivande? 

På vilket sätt? Kan du ge exempel?  

2. Berättarperspektiv 

Berättarperspektiv är ett av de språkliga dragen i skönlitteraturen, hur 

tycker du att dina elever arbetar med det? 

I vilka områden/moment i ämnet svenska är berättarperspektiv utifrån 

skönlitteratur en viktig del i elevernas egna skrivande?  

Ge gärna exempel. 

3. Skönlitteraturens inspiration - elevers eget skrivande 

Anser du att skönlitteratur kan var en inspirationskälla till elevers eget 

skrivande?  

Känner du att eleverna drar nytta av skönlitteraturen i sitt eget skrivande? 

På vilket sätt?  

Ge gärna exempel.   

4. Relationer läs- och skrivundervisningen 

Hur viktigt är det att det finns relation mellan läs- och skrivundervisningen 

tycker du? 

På vilket sätt arbetar du med dessa relationer?  

Ge gärna exempel. 

5. Utveckling av skriftspråket 

Anser du att eleverna utvecklar sitt skriftspråk tack vare skönlitteratur?  



 

42 
 

Hur arbetar du för att eleverna ska utveckla sitt skriftspråk? Är det i 

relation till skönlitteraturen?  

Ge gärna exempel.  

6. Förmågan att uttrycka sig i olika sammanhang för olika syften 

Anser du att skönlitteraturen är till hjälp när det kommer till elevernas 

förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang för olika syften? 

Vad är ditt mål med att eleverna läser skönlitteratur? Har det ett samband 

med förmågan att kunna uttrycka sig för olika sammanhang i olika syften?  

Ge gärna exempel.  

 

 


