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Sammanfattning: 
 
Denna litteraturstudies syfte är att undersöka hur läsning av skönlitteratur påverkar 
elevers läs- och skrivförmågor bland elever på högstadiet genom tidigare 
forskning. Uppsatsens syfte är att undersöka sambandet mellan skönlitterär läsning 
och elevers eget kreativa skrivande samt vilka faktorer som påverkar 
högstadieelevers egna kreativa skrivande. Uppsatsen utgår från två frågeställningar 
om på vilka sätt eleverna kan använda sig av de kunskaper de får av skönlitterär 
läsning i sitt eget skrivande samt hur deras kunskaper kan utvecklas. Studien har 
hela tiden utgått ifrån det sociokulturella perspektivet. Utifrån tidigare forskning 
har resultatet visat att det underlättar elevers eget kreativa skrivande om de även är 
läsare. Elevers skönlitterära läsning påverkas även av den sociokulturella miljö de 
växer upp och lever i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
 
Skönlitteratur, skrivning, writing, högstadiet, fiction, litteraturundervisning, upper 
secondary school 
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1 Inledning 
I dagens samhälle är det en förutsättning att alla människor kan läsa och skriva. 
Läsning och skrivning är stora delar i skolornas undervisning. I den aktuella 
läroplanen, Lgr11, står följande under rubriken kunskaper:  
 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska 
kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat 
sätt (Läroplan, 2017:13).  

 
Var man än går möts man av texter som behöver förstås på ett eller annat sätt. Alla 
elever börjar sin resa i skolan med att lära sig läsa och skriva. Att läsa just 
skönlitteratur kan skapa en nyfikenhet på att skriva egna texter och berätta egna 
historier.  
 
Enligt en undersökning som SCB gjorde 2017 har bokläsandet bland unga vuxna 
minskat och det är färre ungdomar som läser böcker idag jämfört med 2008. Det 
finns heller inget i undersökningen som tyder på att de grupper som läser böcker i 
liten utsträckning istället ägnar sig åt att lyssna på böcker (SCB, 2017).  
 
Resultat från PISA-undersökningar har också visat att fler och fler av dagens 
ungdomar läser allt färre 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). Läs- och skrivundervisningen som erbjuds har därför stor 
betydelse för elevers förhållningssätt till de två förmågorna läsning och skrivning. 
Läs- och skrivundervisningen är viktig för inlärningsprocessen och för det 
skönlitterära läsandet samt elevers egna kreativa skrivande. Det spelar också roll 
vad eleven har som intresse, vilka förutsättningar eleven ges och vilka tidigare 
erfarenheter som eleven har av läsning och skrivning (Einarsson & Malmgren 
2003:69–70).  
 
Både läsning och skrivning hos elever handlar om att skapa sig en mening i 
förhållande till sig själv och omvärlden och att med tidigare erfarenheter ha 
förmåga att kommunicera och använda språket i olika sammanhang för olika 
syften (Einarsson & Malmgren 2003:69–70).  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning undersöka 
sambandet mellan den skönlitterära läsningen och högstadieelevers eget kreativa 
skolskrivande. Jag ämnar därför att undersöka läsning och skrivning utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv samt vilka faktorer som påverkar högstadieelevers eget 
kreativa skrivande. 
 
För att kunna göra det kommer följande frågeställningar att användas: 
 

1. På vilka sätt är sambandet mellan den skönlitterära läsningen och elevers 
eget skrivande viktigt för elevernas framtida utveckling?   
 

2. Hur kan elevers läs- och skrivkunskaper utvecklas utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv?  

 
3 Begreppsdefinition 
Begreppet skönlitteratur innefattar flera olika genrer och mediala former, såsom 
tryckt bok, e-bok och ljudbok. I detta arbete kommer termen skönlitteratur att avse 
fiktionsprosa. Termen kreativt skrivande kommer i detta arbete avse genretypiska 
texter såsom novell och saga.  
 
4 Bakgrund 
I detta kapitel kommer skolämnet svenska att beröras och hur ämnet har ändrats 
utifrån olika konstruktioner och olika läroplaner. Kapitlet kommer också att beröra 
läsning och att det finns många olika skäl till att läsa skönlitteratur i skolan samt 
vikten av att läsa. Därefter diskuteras hur skrivkompetens kan se ut och vad som 
påverkar elever till att bli goda skribenter.  
 
4.1 Skolämnet svenska 
Det är inom skolämnet svenska som läsning och skrivning övas på ett målinriktat 
sätt. Ämnet svenska vilar på flera olika konstruktioner och ändras hela tiden 
utifrån olika läroplaner eftersom ämnet följer samhällets utveckling. Men det 
varierar också från skola till skola, från klassrum till klassrum och innebär att det 
är mer än bara ett skolämne. Det är sällan det sker hastiga förändringar inom 
skolan eller i svenskämnet. Det som styr de förändringar som sker inom 
svenskämnet är samhällets krav på de framtida medborgarnas kunskaper från tid 
till tid (Molloy 2002:19).   
 
Enligt Lars-Göran Malmgren kan svenskämnet utgå ifrån tre olika konstruktioner.  
Den första konstruktion, svenska som färdighetsämne, handlar om att svenskämnet 
först och främst är språkutvecklande för eleverna och ämnet behöver vara mer 
praktiskt än teoretiskt. Läsning är en liten del och kan ses som endast en övning i 
läsfärdighet (Molloy 2002:21ff).  
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Den andra konstruktionen är litteraturhistoriskt bildningsämne. Detta påverkar 
ämnets innehåll och i centrum finns det arv av litteraturhistoria, något som alla 
som undervisar i ämnet svenska bör känna till för att få en gemensam kulturell 
referensram. Inom svenskämnet ska eleverna känna till de urval av litterära verk 
och författare som sedan länge är bestämt vara de mest värdefulla att känna till. 
Denna konstruktion handlar också om grammatik och ämnet speglar den 
akademiska delen av ämnet.  
 
Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne är den tredje konstruktionen. Här 
utgår läraren från den aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter, 
vilket gör att denna konstruktion skiljer sig från tidigare konstruktioner. Här 
handlar svenskämnet om vikten av att främja elevernas intresse för omvärlden och 
att på så sätt utveckla språk och kunskaper. Den språkliga produktionen ska vara 
delar av kommunikativa sammanhang. Ett av målen inom ämnet blir att ge 
eleverna en chans att utveckla förståelsen av centrala mänskliga frågor både ur ett 
socialt och historiskt perspektiv. I och med detta blir den skönlitterära läsningen en 
central del eftersom den gestaltar olika mänskliga erfarenheter. Genom att 
undervisa skolämnets svenska enligt denna konstruktion ges även möjlighet att 
samarbeta över gränser som till exempel med de olika So-ämnena (Molloy 
2002:22ff).  
 
I den nuvarande läroplanen för ämnet svenska står det i andra stycket under 
rubriken Syfte att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och 
skriva. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur man 
uttrycker, formulerar och framför egna tankar och åsikter i olika slags texter och 
genom skilda medier. Men eleverna ska också utveckla sin förmåga att skapa och 
bearbeta texter, enskilt och med andra (Läroplan, 2017:252). 
 
4.2 Läsning  
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).  
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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). 
 
I läroplanen finns rubriken berättande texter och sakprosatexter under ämnet 
svenska och i de fyra första punkterna återkommer ordet skönlitteratur. Detta visar 
hur viktig skönlitteraturen är i den svenska skolan och hur den ska vara med och 
hjälpa till att forma elevernas bild av sig själva, omvärlden och samhället.  
Skönlitterär läsning handlar om det samband som måste skapas mellan texten och 
läsaren för att det ska bli meningsfullt (Rosenblatt 2002:169ff). För att hitta detta 
samband behöver läsarens tidigare erfarenheter, både intellektuella och 
emotionella, stämma överens och texten måste ha en mening för läsaren. När dessa 
aspekter samspelar resulterar det i en förändring och utveckling hos läsaren 
(Rosenblatt 2002:5ff). Kärnan i Rosenblatts (2002) budskap handlar om 
betydelsen av att i undervisningen i litteratur skapa ett samspel mellan text och 
läsare och att läsning är en aktiv händelse med speciella förutsättningar där 
förståelsen av en text ligger i själva läsningen (Rosenblatt 2002). 
 
Molloy (2003) pekar på vikten av att den skönlitterära texten och läsaren måste 
matcha på ett eller flera sätt för att det överhuvudtaget ska kunna bli en 
meningsfull och engagerande läsning. Det är därför väldigt viktigt att läraren inte 
rutinmässigt använder sig av samma litteratur till flera elever under fler år utan att 
läraren så gott det går ser till elevens intresse och erfarenhet, både när det gäller 
den skönlitterära läsningen och verkliga livet. De didaktiska frågorna Vad, Vem 
och Hur är viktiga. Dock menar Molloy att den avgörande frågan i valet av 
litteratur är vem som ska läsa och därmed den viktigaste av de tre didaktiska 
frågorna (Molloy 2003:35ff).   
 
4.3 Skrivning 
Det finns två olika sätt att se på skrivande och skrivkompetens och det finns olika 
modeller om vad det innebär att ha skrivkompetens. Enligt Torlaug Løkensgard 
Hoel (2001) handlar det om att se skrivande som något utforskande och 
upptäckande. Genom skrivandet kan skribenten utforska och reda ut tankar och 
känslor, vilket sedan kan bidra till en meningsfull tillvaro. Skrivande handlar också 
om kognitiva processer, det vill säga syftet med skrivandet, uppbyggnad av texten 
och ordval. Dessa olika delar ska sedan sättas samman i olika nivåer i 
skrivprocessen för att kunna bli ett färdigt resultat (Løkensgard Hoel 2001:26ff). 
Løkensgard Hoel (2001) menar också att elever får skrivkompetens genom att 
prata om sina egna och om sina studiekamraters texter och ha en dialog kring detta 
i grupper och med läraren. Løkensgard Hoel (2001) menar att skriva inte är samma 
sak som att överföra ett färdigt budskap till läsaren och att det är läsaren som är 
den aktiva i att tolka och omskapa texten i fråga. Detta leder till ett gemensamt 
författarskap mellan läsaren och skribenten (Løkensgard Hoel 2001).  
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Olga Dysthe (1996) beskriver två andra former av skrivande som skiljer sig från 
Løkensgard Hoels (2001) modell om vad skrivande innebär. Först och främst 
påpekar Dysthe att skrivande är till för att tänka och lära. Syftet med att skriva är 
att få uttrycka tankar och känslor i skrift där själva skrivandet blir det viktiga. Den 
andra formen av skrivande handlar om kommunikation. Syftet att skriva handlar 
om att kommunicera med andra och det ska finnas en avsändare och en mottagare 
och texten däremellan blir en förståelse (Dysthe 1996:92). Dysthe (1996) fortsätter 
att påpeka hur lärarens roll är betydelsefull och att det är läraren som är expert i 
ämnet. Läraren är också den person som uppmuntrar eleverna och samspelet 
mellan elever och litteratur. Läraren bör ge stöd i form av dialog och genom 
samarbete med sina elever och därmed skapa en trygghet för eleverna i deras 
utveckling inom läs- och skrivinlärning. Lärarens roll är avgörande för hur 
undervisningen inom läs- och skrivinlärningen sker samt hur mycket 
flerstämmighet det finns i klassrummet (Dysthe 1996:92). 
 
Läsning och skrivning hänger nära samman och det är alltid den som skriver texten 
som också först läser den. Skribenten måste se om texten överensstämmer med 
hens avsikt, om inte måste den korrigeras för att komma närmare hans eller hennes 
mening med texten. Om skribenten saknar förmågan att känna in mottagarens syn 
kan det bli ett problem för läsaren att förstå skribentens mening med texten 
(Løkensgard Hoel 2001:51). Skrivande handlar hela tiden om att utgå från sitt eget 
perspektiv och egna erfarenheter samt att kunna skriva på ett sådant sätt att texten 
fungerar ihop med den tänkta läsaren.  
 
Att skriva texter på högstadiet och gymnasiet ställer högre krav på skribenten och 
texterna som ska skrivas har ofta en annan infallsvinkel än en egen påhittad 
berättelse skriven ur en fantasi. Men det är viktigt att skilja på att skriva för 
bedömning eller för den ”verkliga världen”. För att en elev ska kunna lära sig att 
skriva är det viktigt att det inte alltid sätts betyg på det eleven gjort utan istället 
låta berättandet ta plats i undervisningen. Genom att uppmuntra till elevens egna 
fantasi kan det leda till att eleverna ägnar sig mer till eget kreativt skrivande 
(Smith 1983:567).   
 
I de högre årskurserna ställs andra krav på producerade texter utifrån rätt genre, 
såsom exempelvis debattartiklar och krönikor och det kreativa skrivandet 
försvinner alltmer. Dock får eleven uttrycka sina egna åsikter eller ta med delar av 
egna erfarenheter i dessa texter men fantasin får däremot en mindre plats, något 
som kan leda vidare till att eleverna inte längre tycker att det är roligt att skriva 
texter överhuvudtaget (Løkensgard Hoel 2001:11ff).  
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4.4 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet handlar om att allt som vi människor lär oss lär vi 
oss i gemenskap med andra i olika sociala sammanhang. Därav blir de grupper och 
den kultur vi växer upp i av största vikt enligt detta perspektiv. Det handlar om de 
kulturella minnena och det språk som människan växer upp med som blir väldigt 
aktuellt eftersom det språk och de symboler man vant sig vid har vuxit ihop med 
de tankar man haft under uppväxten. Det finns både för- och nackdelar med detta 
perspektiv och de flesta psykologiska teorier handlar om människan som individ. 
Människor är inte ensamma individer utan fungerar bäst i grupp enligt det 
sociokulturella perspektivet eftersom det handlar om att människan trivs bäst ihop 
med andra människor och att vi lär oss enbart när vi interagerar med andra. Det 
handlar också om att alla människor är en del av samhället och för att fungera som 
individ behöver man hitta hela strukturen (Aroseus 2013). Det finns också 
nackdelar med perspektivet. Även om människor är delar i det sociala 
sammanhanget så har man egna erfarenheter av hur samhället fungerar och av 
händelser man varit med om. Med dessa utgångspunkter reagerar och agerar vi 
olika samt tillägnar oss kunskaper på olika vis (Aroseus 2013).  

En av de grundprinciper som återfinns i det sociokulturella perspektivet när det 
handlar om inlärning är att eleverna tillägnar sig kunskaper genom att delta i olika 
sociala verksamheter. Dessa kunskaper integreras i verksamheter och genom 
deltagande och därför tillägnar eleverna sig kunnande (Berthén & Eriksson 
2006:53). 
 
Genom att anta det sociokulturella perspektivet i denna studie undersöks inte bara 
att eleverna lär sig att använda sig av skönlitteraturens språkliga drag utan också 
på vilket sätt de lär sig detta. Säljö (2000) påpekar att det är när människor är i 
grupp som de lär sig och när det kommer till elever så är det ofta i 
undervisningsmiljöer som kunskaperna utvecklas.  I ett sociokulturellt perspektiv 
tros inte människans utveckling styras av den egna aktiviteten utan människan 
påverkas genom samspel med andra människor och miljöer (Säljö 2000:66).  
Genom att interagera med andra människor lär vi oss att förstå olika fenomen och 
samspela. För små barn sker detta ofta genom leken, därefter kommer barnet upp i 
skolålder och ser och utvecklas utifrån de förutsättningar som är där. Det är också 
de vuxna som lär barnet grunderna i det sociala samspelet. Språk, läsning och 
kommunikation, ses som en länk mellan barn och dess omgivning och bidrar till en 
utveckling hos barnet (Säljö 2000:67). Det centrala i det sociokulturella 
perspektivet är kontexten, det vill säga det sammanhang där lärande sker, det vill 
säga i detta fall i skolan. Enligt Säljö (2000) kan bara ett fenomen som förstås 
utifrån det sammanhang som människan befinner sig i vilket i praktiken innebär att 
det är i skolan med klasskamrater som elever lär sig att utveckla de förmågor som 
krävs när det gäller läsning och skrivning och den relation dessa förmågor har till 
varandra.  
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5 Metod och material 
Metoden som använts för att svara på de två frågeställningarna är en systematisk 
litteraturstudie kring sambandet mellan skönlitterär läsning och dess påverkan på 
det egna kreativa skrivandet hos elever på högstadiet där svar har sökts i tidigare 
forskning. Syftet med att göra en litteraturstudie är att sammanställa data från 
tidigare genomförd forskning. Efter att ha sökt information i vetenskapliga artiklar 
och avhandlingar, har dessa därefter kritiskt granskats och sedan har materialet 
sammanställts. Därefter har ett resultat framkommit. Det finns ingen regel för hur 
många artiklar eller studier som måste ingå i en litteraturstudie. Läsning och 
skrivning har i bakgrunden behandlats var för sig. Dessa avsnitt har sedan bundits 
samman för att se på vilket sätt som skönlitteraturens språkliga drag kan påverka 
elevers egna kreativa skrivande.   
 
5.1 Etiska överväganden 
En litteraturstudie stödjer sig på redan etablerad forskning och de etiska 
övervägandena grundas på urvalet och på resultatet. Genom att undersöka hur det 
använda materialet i studien har granskats av en etisk kommitté har de etiska 
övervägandena tagits i beaktning. I de avhandlingar och artiklar som presenteras i 
denna studie har de etiska övervägandena gjorts i förhållande till 
forskningsobjekten. Både artiklarna och avhandlingarna som använts i studien har 
granskats innan publicering och har använts frekvent av andra forskare och 
författare som referenslitteratur.  
 
5.2 Sökord, databaser och urval 
Till att börja med användes dessa sökord, dels för sig och dels i olika 
kombinationer med varandra, för att hitta relevant litteratur: fiction, skönlitteratur, 
skrivning, writing, creative writing, litteraturundervisning, högstadiet, upper 
secondary school. Dessa sökord valdes ut eftersom de ansågs motsvara de 
frågeställningar som ställdes och därmed även ge ett relevant resultat. 
 
De databaser som använts för sökning efter litteratur är Summon, Eric och Libris. 
Dessa valdes ut med hjälp av bibliotekspersonal på Högskolan Dalarna.  
 
Utfallet på de sökord som användes blev alldeles för stort för studiens syfte och de 
avhandlingar och rapporter som hittades var sällan relevanta för frågeställningarna. 
Med hjälp av en bibliotekarieledd sökning från Högskolan Dalarna minskades det 
tidigare urvalet. Sökningarna gick fortare, sökorden avgränsades och resultatet 
blev mer relevanta artiklar för studiens syfte. De särskilda urvalskriterierna var att 
rapporter och vetenskapliga artiklar som eftersöktes begränsades till att vara 
publicerade tidigast från år 2000 och framåt. Ett krav var också att det som 
eftersöktes skulle vara peerreviewed (Eriksson Barajas m.fl. 2013:61). All 
litteratur har noggrant studerats utefter relevans utifrån studiens syfte och 
frågeställningar om att undersöka sambandet mellan den skönlitterära läsningen 
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och högstadieelevers eget skolskrivande samt vilka faktorer som påverkar 
elevernas användande av skönlitteraturens språkliga drag i det egna skrivandet.  
 
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 för studiens syfte och frågeställningar.  
 
5.3 Presentation av litteratur 
I tabellen nedan kommer litteraturen som använts i studien att presenteras.  
 
Tabell 1 
 
Författare År Titel Typ av 

publikation 
Innehåll 

Berthén, D. & 
Eriksson, I. 

2006 Att möjliggöra och 
bedöma barns 
skriftspråkstillägnan- 
ett sociokulturellt 
perspektiv 

Vetenskaplig 
artikel 

I artikeln 
diskuteras läs- 
och 
skrivinlärning 
utifrån det 
sociokulturella 
perspektivet.  

Broekkamp, H. 
Janssen, T. & 
van den Bergh, 
H. 

2009 Is there a relationship 
between litterature 
reading and creative 
writing? 

Vetenskaplig 
artikel 

Artikeln handlar 
om att mäta 
sambandet 
mellan 
skönlitterär 
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läsning och 
elevers egna 
kreativa 
skrivande. 

Holmsved 
Westman, M. 

2003 Måste jag skriva 
något- Varför det?  
I: Första nationella 
konferensen i svenska 
med didaktisk 
inriktning 

Tryckta 
versioner i 
samma 
volym av 
olika 
föredrag på 
konferensen i 
Växjö 8–9 
januari 2003  

Skrivande i 
skolan kan 
formas på 
många olika sätt 
och ha olika 
mening. 
Författaren 
diskuterar olika 
faktorer som kan 
påverka elevers 
skrivande.  

Skoog, M. 2003 Perspektiv på läsning 
och skrivning. I: Första 
nationella konferensen 
i svenska med 
didaktisk inriktning 

Tryckta 
versioner i 
samma 
volym av 
olika 
föredrag på 
konferensen i 
Växjö 8–9 
januari 2003 

Läsning och 
skrivning ses 
som olika 
språkliga 
processer där 
individens 
språkbrukande 
är en 
förutsättning för 
den fortsatta 
utvecklingen. 

Molloy, G. 2002 Läraren, litteraturen, 
eleven 

Avhandling En studie av hur 
skönlitterär 
läsning har sett 
ut bland elever 
på högstadiet, 
vilken slags 
litteratur 
eleverna läste 
och vilka 
faktorer som 
påverkade 
elevers läsning 
av skönlitteratur.  

Nordenfors, M. 2011 Skriftspråksutveckling 
under högstadiet 

Avhandling Avhandlingen 
baseras på texter 
som elever 
producerar 
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under 
högstadietiden. 

Smith, F. 1983 Reading like a writer Vetenskaplig 
artikel 

I denna artikel 
diskuteras 
problematiken 
kring läs- och 
skrivinlärningen 
och om hur 
mycket lättare 
det är att vara 
skribent om 
eleven även är 
läsare.  

 
Frank Smiths artikel avviker från kravet att all litteratur ska vara som äldst från år 
2000. Denna artikel kom upp i sökningen, den lästes och granskades och utifrån 
studiens syfte togs denna med. Trots att artikeln är mer än 30 år gammal så 
diskuteras problematiken kring läs- och skrivinlärningen och om hur mycket 
lättare för eleven det är att vara skribent om densamme även är läsare (Smith 
1983).  
 
6 Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten av den tidigare forskningen att presenteras. Dels 
kommer läsning och skrivning tas upp ur olika perspektiv och dels kommer 
resultatet att beröra vilka faktorer som påverkar elevernas eget skolskrivande. 
 
6.1 Sambandet mellan skönlitterär läsning och elevers eget kreativa 
skrivande 
I Reading like a writer påpekar Smith (1983:564) att det är genom läsning 
skribenten lär sig det som den känner till. Genom att vara skribent när man läser 
hamnar man i en symbios med författaren till texten och på det sättet kan läsaren 
förutse vad författaren vill säga med sin text. När man sedan skriver börjar man se 
sig själv som skribent. Därför är det av stor vikt att den aktuelle läraren ger sina 
elever texter som gör att eleverna vill fortsätta utveckla sitt skrivande (Smith 
1983:564). För att få kunskapen om hur man skriver olika texter ska man läsa 
texter och litteratur som redan finns (Smith 1983). Därför är det viktigt att läsa 
skönlitteratur eftersom det i de skönlitterära texterna tas upp rädslor, känslor eller 
andra faktorer som spelar in i det verkliga livet. Den som läser en skönlitterär text 
kan känna igen sig i texten eller i det budskap författaren vill förmedla. Att läsa en 
skönlitterär text kan också ge lärdomar av olika slag. Människor lär sig vare sig de 
vill eller inte och man lär sig skriva genom det man läser (Smith 1983:560).  
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Litteraturundervisningen fokuserar mestadels på att läsa och tolka 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 
liknande texter, trots att de positiva effekterna för elevers skönlitterära läsning ger 
ett förbättrat skriftspråk och vice versa (Broekkamp, Janssen & van den Bergh 
2009:281). Kreativa författare utvecklar ett öga för stil, berättarstruktur och andra 
textegenskaper som fortsättningsvis kan hjälpa dem att bli bättre läsare samt förstå 
andra författares texter bättre. Det är också så att kreativt 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 poesi eller noveller, vilket 
kan hjälpa eleverna och deras egna texter. Det är därför viktigt att det finns en 
relation mellan de båda förmågorna läsning och skrivning (Broekkamp, Janssen & 
van den Bergh 2009:281ff). 
 
Broekkamp, Janssen & van den Bergh (2009:282) menar att barn och elever som 
läser om olika känslor eller rädslor kan bearbeta egna känslor och rädslor på ett 
bättre sätt, både i verkliga livet och i sitt eget skrivande. Därför kan det sägas att 
det finns ett samband mellan läsning och skrivning. Sambandet mellan läsning och 
kreativt 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. Att skriva på ett kreativt sätt handlar om att texten bör vara 
originell. Men för en elevs del behöver denna originalitet även vara förankrad i 
den uppgift som getts och passa in i den kontext som den är menad för 
(Broekkamp, Janssen & van den Bergh 2009).  
 
6.2 Elevers läs- och skrivkunskaper ur ett sociokulturellt perspektiv 
Läs- och skrivfärdigheter har diskuterats i och kring skolan under en väldigt lång 
tid. Forskare, pedagoger och skoldebattörer har länge haft diskussioner kring hur 
läs- och skrivinlärningen ska vara för att på bästa sätt utveckla dessa förmågor hos 
eleverna. Diskussionen har rört två skilda inlärningssätt, vilka kan härledas tillbaka 
till olika lästeoretiska synsätt. Det finns två mindre avgränsande forsknings- och 
undervisningsparadigm: det individualpsykologiska och det 
socialinteraktionistiska perspektivet. Det individualpsykologiska perspektivet 
handlar om hur läsandet och skrivandet beskrivs traditionellt. Det är individens 
biologiska, psykologiska och intellektuella förutsättningar som står i centrum 
(SOU 1997:109). Det socialinteraktionistiska perspektivet handlar mer om hur 
läsning och skrivning är delar av människans totala kommunikation i samhället. 
Detta perspektiv visar hur de sociala sammanhang vi lever i får betydelse för vad 
vi läser, skriver och lär oss (SOU 1997:111). 
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Forskare som utgår från det socialinteraktionistiska perspektivet menar att det som 
är utvecklande för språkinlärningen är interaktionen mellan människor och skrivna 
texter. Det har dock kritiserats för att ha haft ett alltför begränsat fokus på läsning 
och skrivningens tekniska sidor och detta har lett till att intresse och motivation har 
hamnat i bakgrunden och att detta inte är bra. Läsning och skrivning kan ses som 
en språklig process där individens eget språkbruk är en förutsättning för att kunna 
fortsätta utvecklas (Skoog 2003:73).  
 
Läsning och skrivning handlar om mer än att bara kunna klara skriftspråket. Det 
handlar också om att med hjälp av det kunna skapa och omskapa mening i 
förhållande både till sig själv och samhället utifrån gamla och nya erfarenheter. 
Det handlar om att utveckla sin förmåga att kommunicera och kunna använda 
språket i olika sammanhang för olika syften. Därför är det viktigt för unga barn 
och elever att redan från början uppleva att skrift förmedlar budskap och att det är 
kommunikation som är en del av syftet med läsning och skrivning. Därför är det 
viktigt att barnen också får känna sig som läsare och skribenter innan de egentligen 
kan läsa eller skriva enligt skriftspråksnormer (Skoog 2003:74). 
 
Om man ser på elevers egna kreativa skrivande ur ett sociokulturellt perspektiv 
visar studier hur det ställts höga krav på både samhället och lärarna att eleverna 
tillägnar sig de kunskaper som krävs. I dagens samhälle ställs höga krav på läs- 
och skrivförmåga och där är skolan det viktigaste medlet för att kunna hålla en hög 
nivå när det kommer till de två förmågorna läsning och skrivning (Berthén & 
Eriksson 2006:53). Fortsättningsvis menas det att de krav som ställs på den 
individuella skriftspråkliga kompetensen är något helt annat än vad en automatisk 
lästeknik kan erbjuda. De påpekar att dagens krav förutsätter att eleverna klarar av 
att skapa mening i olika textbundna verksamheter och att det utvecklats olika 
texttyper som var för sig kräver olika slags läsande (Berthén & Eriksson 
2006:53ff). 
 
När det handlar om läsforskning på internationell nivå kan två kunskapstraditioner 
urskiljas:  phonics och whole language.  Den första kunskapstraditionen ser 
läsning och skrivning som en kognitiv process där relationen mellan tal och skrift 
ses som centralt. Flertalet forskare inom läs- och skrivinlärning som arbetar utifrån 
denna tradition är eniga om att små barns medvetenhet om olika ljud är en 
nödvändig förutsättning för att motverka problem i barnens läs- och 
skrivutveckling. Inbyggt i denna tradition finns ett antagande att barn först och 
främst behöver lära sig olika grunder i läs- och skrivprocessen för att sedan lära sig 
att använda dessa i olika läs- och skrivuppgifter. De läsforskare som har 
utgångspunkt i den andra traditionen, whole language, håller med om att det finns 
en relation mellan det talade och det skrivna språket. Däremot hävdar de att den 
relationen är en av flera aspekter som är invävda i både läsandet och skrivandet. 
Båda dessa förmågor är en meningsbärande kommunikativ process, det vill säga 
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att man läser för att ta del av andras tankar och budskap samt att man skriver för 
att man vill förmedla något till sin medmänniska (Berthén & Eriksson 2006:55). 
 
Berthén och Eriksson (2006) fortsätter med att diskutera skrivande. De menar att 
skrivande är något helt annat än vad det är att läsa även om de båda processerna 
bygger upp det som idag menas med skriftspråklighet. Läsning handlar om att ta 
del av någons budskap medan skrivande handlar om att förmedla sitt eget budskap 
till andra. Därför krävs det andra kunskaper och kompetenser hos eleverna än vad 
läsande gör. Eleven behöver veta vilka regler som gäller vid skrivande och för att 
underlätta för mottagaren behöver texten vara producerad utifrån de generella 
regler som gäller för skrivning. Att producera en text förutsätter en form av läsning 
medan läsning inte nödvändigtvis förutsätter motsatsen. Det vill säga att den som 
skriver mycket tränar också på en slags läsning medan den som läser mycket inte 
på samma sätt tränar skriftproduktion (Berthén & Eriksson 2006:63). 
 
Genom att se läsning och skrivning som sociala verksamheter som man blir bättre 
på att utöva ju mer man tränar på det kan leda elever till att gå från nybörjare till 
självständiga läsare och skribenter (Berthén & Eriksson 2006:72). 
 
Elever och lärare har olika uppfattningar om skrivande och upplever fenomenet 
skrivning på olika sätt. I skolan skriver eleverna för att lära sig och för att 
kommunicera. Enbart skriva för att fördriva tid verkar det bara vara några få elever 
som gör (Holmsved Westman 2003:85). Då det kan antas att språket är vårt mest 
värdefulla intellektuella redskap i människans strävan att efter kommunicera och 
skapa sig en uppfattning av omvärlden, är det också viktigt att förstå elevers språk 
som de tar med sig in i skolans värld. Det kan sägas att skrivande är ett 
sociokulturellt betingat fenomen och att inställningen till att skriva beror på den 
kulturella gemenskapen som elever tillhör (Holmsved Westman 2003:94).   
 
Språket har betydelse för tänkande och det språk vi växer upp med formar oss 
samt sätter gränser för vad vi tänker (Holmsved Westman 2003:94). Därför har 
varje enskild kultur sitt eget sätt att definiera och värdera språk och skrivande. Om 
en elev omges mycket av skrift får skriften en betydande roll i den värld eleven 
omges av och skriftspråket blir en viktig del i elevens kommunikation med 
omvärlden. Skriftspråket har därför, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, helt olika 
betydelser för elever beroende på i vilken kontext skriften använts och påverkar 
elevers uppfattning om skriftens betydelse eller meningslöshet. Något som är 
avgörande för elevens egna skrivande är om en elev kan identifiera sig själv som 
skribent eller inte (Holmsved Westman 2003:94).  
  
Genom att skriva deltar eleven även i ett samtal då en skriven text ibland uppstår 
utifrån en dialog mellan eleven och läraren. Det blir ett samspel och en 
kommunikation mellan två människor. Annars uppfattas skrivande som något 
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enskilt men i många texter är det ofta lånade sätt att skriva och det som en elev har 
läst tar den inspiration från till sitt eget skrivande i dialog med sin lärare 
(Holmsved Westman 2003:95). För att kunna skriva behöver eleven även bli 
medveten om sin egen förmåga att se sig själv som skribent. Eleven behöver förstå 
hur den ska skriva för att kunna utveckla sitt eget skrivande och även för att kunna 
reflektera över sitt skrivande (Holmsved Westman 2003:97). Genom att lära sig att 
skriva och samtala om det eleven skrivit får skrivande en större mening för 
eleverna då de skapar en förståelse och ett samspel med övriga klasskamrater 
(Holmsved Westman 2003:97). 
 
Det handlar också om hur läraren uppfattar elever och deras skrivande. Läraren 
behöver ha en förståelse för att eleverna har olika uppfattning om skrivande. Det 
handlar om att läraren och eleverna i samspel med varandra hjälper till att se 
meningen med skrivande (Holmsved Westman 2003:98ff). 
 
7. Diskussion 
I detta kapitel kommer först val av metod att diskuteras och även vilka styrkor och 
svagheter det finns med den metod som valdes. Därefter kommer resultat och 
analys diskuteras utifrån de frågeställningar som härleds till syftet. De 
frågeställningar som kommer att diskuteras är följande: 
 

1. På vilka sätt är sambandet mellan den skönlitterära läsningen och elevers 
eget skrivande viktigt för elevernas framtida utveckling? 

2. Hur kan elevers läs- och skrivkunskaper utvecklas utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv?  

 
7.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien har varit att i olika vetenskapliga artiklar och avhandlingar 
undersöka sambandet mellan skönlitterär läsning och elevers egna kreativa 
skrivande. Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie. Sökorden 
valdes ut med avsikten att hitta relevant litteratur specifikt för sambandet mellan 
läsning och kreativt skrivande. Dessutom, som tidigare nämnts, genomfördes en 
bibliotekarieledd sökning för att få hjälp att hitta relevant forskning kring ämnet. 
Denna sökning genererade inte i flera träffar men ses ändå som en styrka i studien 
eftersom det minskar risken för att missa relevant forskning. Frågan är om en 
bredare sökning med till exempel ett bredare åldersspann hade gett fler relevanta 
resultat och större möjlighet att göra jämförelser. Problematiken i att finna mycket 
relevant litteratur är att sätta sig in i forskningen samt att det är begränsad tid och 
utrymme för att ta reda på studiens syfte. Läsning är ett väl debatterat ämne i olika 
medier vilket medför hårdare krav på att artiklarna är kritiskt granskade. Kring det 
kreativa skrivandet var det svårare att finna material men tack vare den 
biblioteksledda sökningen hittades flera relevanta artiklar och avhandlingar där 
ämnet behandlades. Styrkan i studien är att de artiklar och avhandlingar som 
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använts är vetenskapliga, kritiskt granskade och ses som trovärdiga källor att 
bygga studien på.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning undersöka 
sambandet mellan den skönlitterära läsningen och högstadieelevers eget 
skolskrivande. Jag ämnar därför att undersöka läsning och skrivning ur varsitt 
perspektiv samt vilka faktorer som påverkar högstadieelevers egna kreativa 
skrivande.  
 
För att kunna göra det kommer följande frågeställningar att användas: 
 

1. På vilka sätt är sambandet mellan den skönlitterära läsningen och elevers 
eget skrivande viktigt?  

2. Vilka faktorer påverkar elevernas egna kreativa skrivande? 
 
Resultatdelen har strukturerats utifrån dessa frågeställningar med avsikten att 
fokusera på en fråga i taget för att sedan i slutdiskussionen väva samman dessa och 
nå en slutsats.  
 
Resultatet av studien påvisar vikten av att läsa skönlitteratur för att kunna bli en 
bättre skribent. Genom att eleven exempelvis utgår från ett känslomässigt 
perspektiv och läser om olika känslor får denne bättre förståelse, både för sina 
egna känslor men också för att lättare kunna beskriva känslor och 
sinnesstämningar i en egen text. Genom att läsa skönlitteratur kan eleven få 
lärdomar och på det sättet bli en hjälpande hand, både i det egna skrivandet men 
också i det verkliga livet. För att kunna bli skribenter borde eleverna få träna på att 
skriva liknande texter som den litteratur de läser och inte bara faktatexter eller 
bokrecensioner. Detta leder också till att elever blir mer bekanta med olika genrer 
och de får en naturlig relation mellan läsning och skrivning. 
 
När det talas om elevers kreativa skrivande handlar det om att elevers skrivande 
ska sticka ut från mängden och att om en elev skriver en novell ska den vara 
originell, påhittig och oförutsägbar. Det kan dock bara bli så om texten som eleven 
skriver är förankrad i den uppgift som getts. Texten riskerar annars att bli 
malplacerad och inte alls kreativt skriven utan tagen ur luften. För att en lärare ska 
kunna säga att en elev skriver kreativt måste eleven förstå vad detta går ut på och 
det gör den bäst om den redan har läst liknande texter och kan skriva en text med 
en röd tråd och ett sammanhang.  
 
Resultatet av studien har visat att den sociala uppväxtmiljön är en påverkande 
faktor för huruvida eleven ser sig som en läsande skribent eller inte. Därför 
diskuteras det ofta inom skolvärlden och i samhället om hur dessa förmågor ska 
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kunna läras in på bästa sätt så att alla elever får likvärdig utbildning, något som 
står i den gällande läroplanen under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag 
(Läroplan, 2017:8).  
 
Utifrån Lev S Vygotskijs (1896–1934) teorier om de samband som finns mellan 
språk, tänkande och lärande bör läsning och skrivning integreras med 
utgångspunkt i det barn och elever är intresserade av och inte enbart övas in som 
mekaniska färdigheter. Vygotskij (1995) skriver om hur det litterära skapandet i 
tonåren domineras av en kreativ process medan det hos det lilla barnet är ritandet 
som styr samma process. I samma skrift reflekterar Vygotskij också över att så fort 
en tonåring tar pennan i hand bromsas tanken in och det blir stopp i processen, 
alldeles som att det var skrämmande att få ner sina tankar på papper (Vygotskij 
1995:53). 
 
Både läsning och skrivning är viktiga för att en människa ska kunna kommunicera 
och hålla sig uppdaterad i samhället. Det är när vi läser och skriver som vi lär oss 
och det leder också till hur det sociala livet byggs upp.  
 
Resultaten i studien har visat sig stödja den hypotes som funnits i bakgrunden om 
att det finns ett starkt samband mellan läsning och skrivning men att det finns olika 
sätt för eleverna att tillägna sig de två förmågorna, dels beroende på vilken 
uppväxtmiljö eleven har och dels på hur eleven ser på sitt eget kreativa skrivande. 
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8 Slutsatser 
Studiens syfte är att undersöka det samband mellan den skönlitterära läsningen och 
högstadieelevers egets skolskrivande samt vilka faktorer som påverkar om en elev 
blir skribent eller inte. Genom att systematiskt undersöka tidigare forskning kring 
skönlitterär läsning och elevers eget kreativa skrivande har resultatet visat att det 
finns ett starkt samband mellan dessa två förmågor.  
 
Genom att studien utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv har resultatet visat att 
det ofta är den sociala miljön som påverkar om en elev blir en läsare och skribent 
eller inte. Elever som exempelvis växer upp i hemmiljöer där läsningen är en 
central del har oftast lättare att både förstå sin omgivning genom läsning. De 
elever har även förmågan att kunna se ett samband mellan läsning och eget 
skrivande, samt att eleven ser sig själv som både läsare och skribent. Skolvärlden 
kan också ses som en social miljö och att elever påverkas även där. Dels av sina 
klasskamrater dels av lärarna som undervisar. Eftersom samhället ställer höga krav 
på läs- och skrivförmåga blir skolan en mycket viktig del i att kunna hålla en hög 
nivå när det kommer till dessa två förmågor (Berthén & Eriksson 2006:53). 
Samhällets krav förutsätter att elever kan skapa mening i olika textbundna 
verksamheter och kan utveckla olika texttyper. För detta krävs det olika slags 
läsande (Berthén & Eriksson 2006:53ff). 
 
Dock ur ett personligt perspektiv tros det att under högstadiet avtar den 
skönlitterära läsningen eftersom högstadieåldern är en tid då det finns andra 
intressen som lockar mer än en god bok. De viktigaste slutsatserna denna studie 
har kommit fram till är att det är ett viktigt samband mellan att läsa och skriva och 
att det är starkare mellan läsning och skrivning än mellan skrivning och läsning. 
Det betyder att för att kunna skriva behöver man kunna läsa, eftersom det är ett 
budskap man vill förmedla med sin text. Innan budskapet ska förmedlas behöver 
man själv kunna läsa och förstå det man läser, för hur kan man annars förmedla 
något? Däremot för att kunna läsa är det inte nödvändigtvis tvunget att kunna 
skriva.  
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9 Vidare forskning 
Då läsning och skrivning är stora delar i den svenska läroplanen, i alla ämnen, 
behövs det ses över på vilket sätt lärare och elever jobbar med läsning och 
skrivning. Finns det några sätt som är bättre än andra för att eleverna på ett bra sätt 
kan tillägna sig båda dessa förmågor läsning och skrivning? Hur jobbar lärare med 
läsning och skrivning i skolorna?  
 
Intressant vidare forskning efter denna studie skulle vara att undersöka på vilket 
sätt som det arbetas med skönlitterär läsning i skolan idag och om lärare tänker på 
sambandet som finns mellan att läsa och skriva. När eleverna läser, får eleverna 
välja skönlitteratur efter eget intresse eller är det alltid läraren som väljer litteratur? 
Hur ser det ut med skrivuppgifter? Hänger de ihop med den skönlitteratur som 
eleverna läser eller är det helt andra moment i kursplanen som berörs?  
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