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Abstrakt 
 
Syftet med genomgångna arbetet har varit att försöka påvisa att studiemotivation i ämnet 
svenska kan främjas genom arbete med skönlitteratur. Undersökningen har baserats på ett 
temaarbete i en årskurs 9, där en skönlitterär roman legat i fokus för det arbete som bedrivits. 
Det tillvägagångssätt som använts i undersökningen har grundats på tre olika metoder: enkät, 
observation och intervju. Två stycken enkäter lämnades ut i den aktuella klassen, den ena i 
inledningsskedet och den andra i slutskedet av temaarbetet. Observationerna skedde löpande 
på ett urval av eleverna, medan intervjuerna skedde vid två tillfällen i två olika elevgrupper. 
De slutsatser som kunnat dras utifrån undersökningsresultaten tyder på att en majoritet av 
eleverna varit studiemotiverade under arbetets gång. Med tanke på den begränsade tid som 
fanns till förfogande vid det genomgångna temaarbetet torde det vara rimligt att utifrån 
undersökningsresultaten anta att detta arbetssätt skulle kunna utvecklas ytterligare, i syfte att 
främja studiemotivationen hos så många elever som möjligt i ämnet svenska.   
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Med ett brinnande intresse för skönlitteratur inleds vårt examensarbete med inriktning mot 
svenskämnet. Som blivande lärare är det vår fasta övertygelse att framgångsrik undervisning 
är nära kopplad till engagerade och studiemotiverade elever. För detta engagemang krävs ett 
läromedel som närmar sig elevernas egen verklighet och därför skapar relevans samtidigt som 
det inte ger avkall på de så viktiga ämneskunskaper som krävs. Denna verklighet kan många 
gånger hittas i den skönlitterära romanen. Av den anledningen bör romanen få en 
framträdande position i undervisningen. I romanen ges eleven en möjlighet till igenkännande 
samtidigt som denne får tillfälle att upptäcka erfarenheter som ännu inte är gjorda, allt som ett 
led i sökandet efter en egen identitet. Skönlitteratur använd som läromedel kan enligt vår 
mening både främja elevernas studiemotivation, samtidigt som styrdokumentens mål uppnås. 
Den variation i form av olika texttyper som detta läromedel tillhandahåller leder till en 
mångfald både vad det gäller undervisning och inlärning. Romanen innehåller allt från 
formlära och grammatik till läsförståelse och möjlighet till skrivutveckling. I de fall där 
läraren lyckas skapa en kvalitativ och fortlöpande lästradition hos sina elever leder detta i 
förlängningen till en ökad språklig kompetens. Att inte nyttja den enorma resurs som den 
skönlitterära romanen erbjuder vore, enligt vår mening, ett slöseri med ett både lättillgängligt, 
inspirerande och kvalitativt läromedel. 
 
Vad säger styrdokumenten? 
 
Dagens läroplan (Lpo 94) talar mycket om värdegrund i den mening att man hos eleverna vill 
förankra de värden som samhällslivet vilar på. Empatisk förmåga tillsammans med förmåga 
till inlevelse ska främjas, allt för att skapa goda medmänniskor: 
 

Skolan är en social och kulturell arbetsplats […] Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia 
samt det svenska språket skall befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En 
trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in 
i andras villkor och värderingspunkter (Lpo 94, kap. 1 § 1). 

 
Steget mellan skönlitteratur och det kulturarv människor bär med sig är enligt Lpo 94 inte 
långt. Mycket av detta kulturarv kan upplevas just genom romanen, som på många sätt kan 
ses som en del av det samhälle människan lever och har levt i. Trots romanens fiktiva upplägg 
kan många av samhällets skiftningar utläsas i dess historier. Eleven erbjuds dessutom genom 
romanen en språklig rikedom som hjälper till att utveckla och befästa det svenska språket. 
Även värdegrundens betydelse framkommer i och med de många möjligheter som ges till 
studier av olika människoöden och historiska händelser.  
 
Vid en övergång till det styrdokument som finns i ämnet svenska visar det sig att det på 
många sätt baserar sina riktlinjer på användning av skönlitteratur. Språk och litteratur ska 
enligt styrdokumentet betraktas som en helhet.  
 

Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra […] Skönlitteratur, film och teater bär en 
del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans uppgift är att med 
utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och 
teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas 
(http://www.skolverket.se/styrdokument).  
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Enligt Skolverket uppbär svenskämnet huvudansvaret för elevens språkliga utveckling. En 
viktig väg till denna utveckling är enligt styrdokumentet i svenska tillägnandet av 
skönlitteratur, där upplevelser, åsikter och värderingar får mötas. I styrdokumentets specifika 
mål talas om möjlighet att förstå kulturell mångfald. Detta ska ske genom möte med 
skönlitteratur och författarskap från hela världen. Man ska dessutom tillägna sig kunskap i det 
svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung. Eget skapande och skrivande ska stimuleras, 
vilket kan göras genom läsande av skönlitteratur. Eleven ska även inspireras till att läsa på 
egen hand och av eget intresse för att på så vis utveckla sin fantasi och sin lust att lära. 
Litterära förebilder och mönster uppnås härigenom på ett sätt som hjälper eleven i sin 
språkliga utveckling (http://www.skolverket.se/styrdokument). 
 
Det kan med andra ord konstateras att både läroplanen och styrdokumentet i svenska anser 
skönlitteratur vara en både inspirerande och givande källa till kunskap. Användande av den 
skönlitterära romanen i skolans undervisning är heller ingen nyhet ur ett historiskt perspektiv. 
Frågan är om studiemotivation överhuvudtaget studerats vid användandet av detta läromedel 
eller har andra faktorer, exempelvis i form av mer ämnesdidaktiska vinster som kunnat göras, 
fått styra forskningen? Med denna frågeställning i åtanke, får tidigare forskning i ämnet visa 
på om så är fallet. 
 
Teorier och tidigare forskning 
 
Studiemotivation 
 

Motivation är en viktig komponent i all inlärning. Motivation förklarar varför vissa elever tycker 
om skolans aktiviteter och gör sitt bästa för att prestera väl. Motivation förklarar också varför 
omotiverade elever hatar skolan och undviker att anstränga sig för att prestera väl (Pedagogisk 
Uppslagsbok, 1996, s 411-412). 

 
Att motivation är en förutsättning för all inlärning uttrycks på ett klart och koncist sätt i ovan 
nämnda citat. Vid en övergång till en förklaring av termens semantiska betydelse beskriver 
Pedagogisk Uppslagsbok, i fortsättningen benämnd som PU, motivation som en komplicerad 
psykologisk process. De olika orsakerna till motivation hos en elev kan vara både 
personlighetsmässiga och situationsbetingade. På grund av detta finns ingen enkel teori som 
förklarar alla aspekter hos begreppet, dock finns två klassificeringar nämnda. I den ena talas 
det om motivation som ett mer eller mindre stabilt personlighetsdrag. Den andra betraktar 
motivation som en psykologisk process där en människas olika personlighetsdrag, i form av 
exempelvis dennes behov eller motiv, samverkar med upplevelsen av olika omständigheter i 
den omgivande miljön. PU talar också om inre och yttre motivation. Vid inre motivation är 
inlärning och prestation ett mål i sig. Detta kan handla om nyfikenhet att lära sig någonting 
eller behovet av att behärska en uppgift, att känna sig kompetent. Vid yttre motivation handlar 
det om att individen får någon slags yttre belöning, exempelvis ett bra betyg (Pedagogisk 
Uppslagsbok, 1996). 
 
Motivation till läsning 
 
När begreppet motivation övergår till att enbart gälla motivation till läsning, nämner docent 
Cai Svensson vid universitet i Linköping två olika typer av motivation. Även Svensson talar 
om den inre motivationen, där nyfikenhet benämns som en viktig faktor. Där PU diskuterar 
den yttre motivationen talar Svensson om social motivation. Motiven för läsning rör en social 
interaktion. Vikten av att vara tillsammans med människor, vinna deras gillande, stärka 
självkänslan samt den egna identiteten är exempel på vad som kan härröras till social 
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motivation. Begreppet kan också vidgas till att innefatta barn och ungdomars familjesituation, 
där föräldrarnas strävan att behålla sin status och samhällsposition har avgörande betydelse. 
Svensson nämner vikten av att ta hänsyn till dessa båda faktorer vad det gäller barns och 
ungdomars läsning, eftersom dessa ofrånkomligt har inflytande på läsupplevelsen (Svensson, 
1989).  
 
Skönlitteratur i pedagogiskt syfte ur ett historiskt perspektiv 
 
Den fiktiva berättelsen i ett kunskapsstimulerande samt motiverande syfte användes av 
människan redan före Kristi födelse. Detta skedde då i form av fabeln, där förmänskligade 
djur genom sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom. Dessa fabler 
avslutades med en formulerad sedesregel, exempelvis ”den som gapar över mycket, mister 
ofta hela stycket” (http://80-www.ne.se). Från början var fabeln en till stor del muntligt 
traderad genre, som så småningom upptogs av konstärligt syftande författare. Den mest kände 
av dessa, den apokryfiske grekiske slaven Aisopos (500 f.Kr.), hör till de som inspirerat 
senare författare i deras fabeldiktning. En av dessa var den franske Jean de La Fontaine 
(1621-95). Hans fabler skrevs i ett uttalat didaktiskt syfte, men La Fontaines intentioner var 
dessutom att underhålla och behaga. På grund av detta antogs hans berättelser snabbt av den 
franska skolan, och användes flitigt som läromedel. Redan på 1800-talet blev hans fabler 
klassiker. En annan samtida författare var Charles Perrault (1628-1703), vars sedelärande 
sagosamling Histoires ou contes du tempes passé: avec des moralités (1697) snabbt blev 
populär och översattes till de flesta europeiska språk (http://80-www.ne.se). I början av 1700-
talet kom en annan världsberömd roman, Robinson Crusoe (1719-22), vars realistiska och 
delvis verklighetsbaserade skildring av en ensam mans kamp för överlevnad på en öde ö, som 
rönte stor framgång. Romanens författare, den brittiske Daniel Defoe (1660-1731), skapade 
därmed en fängslande och lärorik klassiker som än idag används i svenska skolan (http://80-
www.ne.se). 
 
Under 1800-talets början föddes ytterligare en författare vars alster på många sätt präglat 
barns uppväxt genom tiderna. Den danske författaren H.C. Andersen (1805-75) skrev sina 
konstsagor med en fin psykologisk känsla för barnets fantasivärld, samtidigt som den vuxnes 
mogna syn på tillvaron fanns med som ett tydligt inslag (Bonniers Stora Lexikon, 2001). Hans 
sagor handlar ofta om döda ting som blir levandegjorda. Det kan röra sig om både 
övernaturliga väsen, djur, träd och växter. Den fantasivärld som finns på ytan i hans 
berättelser är dock bara en symbol för det verkliga livet med människan i centrum. Många 
gånger baserades sagorna på Andersens egna liv. Han arbetade med kontraster mellan godhet 
och ondska, fattigdom och rikedom, naturlighet och snobberi etcetera, vilket gjorde hans 
berättelser användbara i skolan (http://80-www.ne.se). 
 
Underlättad inlärning genom användande av skönlitterära berättelser finns även att finna 
under 1900-talet. En av de mer omtalade av dessa är Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige (1906-07), skriven av Selma Lagerlöf (1858-1940). Romanen skrevs på uppdrag av 
svenska folkskolan, och skulle fungera som en läsebok. Framgången blev stor, och boken ges 
fortfarande ut i nya upplagor världen över (http://80-www.ne.se). 
 
Skönlitteratur som läromedel  
 
Skönlitteratur har, enligt forskaren och lärarutbildaren Gunilla Molloy, under lång tid använts 
i svensk skolundervisning. Redan på 1850-talet talas om läsning av skönlitteratur för att 
eleven på så vis skulle lära sig den logiska tankegången i litteraturen. Med detta menades att 
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logiken, retoriken och grammatiken var de tre delmoment som litteraturundervisningen skulle 
baseras på. Andra skäl än dessa, exempelvis läsglädje, fick inte förekomma. Mer än 150 år 
senare talar många lärare om just läsglädjen som ett viktigt moment vid läsning av 
prosaberättelser av olika slag. Olika litteraturpedagogiska traditioner genom tiderna har gjort 
att inställningen till användandet av skönlitteratur i svenskämnet inte alltid har sett likadan ut, 
men trots det har romanen haft en given plats i undervisningen. Fortfarande finns olika 
uppfattningar inom lärarkåren om hur man på ett kvalitativt sätt kan ta in skönlitteratur i sin 
undervisning. Vissa lärare anser att svenska som ämne bör delas upp i två block, där språket 
behandlas för sig och skönlitteraturen för sig. Andra lärare menar att motsättningen mellan 
dessa två delar inte behöver existera, utan att språk och skönlitteratur istället får bilda en 
helhet. När detta skett ges enligt denna teori möjlighet till olika ämneskonstruktioner som 
”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne” och ”svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne” (Molloy, 2003, s. 38-40). I det förstnämnda får kulturarvet ta 
en stor plats. Litteraturhistoria, grammatik och språkhistoria är delmoment som tas upp i detta 
sammanhang. Den andra ämneskonstruktionen utgår från elevens egna förutsättningar och 
erfarenheter. Med hjälp av skönlitteratur utvecklas i detta fall elevernas sociala och historiska 
förståelse av centrala mänskliga frågor. En ämnesdidaktisk fördel med den senast nämnda 
ämneskonstruktionen är den öppning som sker mot andra ämnen, exempelvis de 
samhällsorienterade ämnena (Molloy, 2003). 
 
Det har här noterats att attityden till användandet av skönlitteratur som läromedel i 
svenskämnet på många sätt varierat genom åren, samt att det även finns 
meningsskiljaktigheter lärare emellan hur detta läromedel ska användas. De flesta är likväl 
eniga att skönlitteratur inbjuder till många olika arbetssätt. En gemensam nämnare finns för 
alla dessa synsätt, nämligen den grundläggande läsningen. Där måste allt arbete med 
skönlitteratur trots allt starta. Därefter kan val av arbetsinriktning göras. 
 
Studiemotivation och skönlitteratur 
  
Det har tidigare konstaterats att många rent ämnesdidaktiska förtjänster kunnat göras genom 
användande av skönlitteratur i svenskämnet. Ur det perspektivet är romanen alltså ett 
användbart läromedel. Om pedagogen dessutom lyckas med konststycket att till sina elever 
erbjuda skönlitteratur med koppling till deras egen verklighet skapas en studiemotiverande 
miljö i klassrummet. En av de forskare som studerat hur man kan motivera sina elever till 
läsning av romaner är docent Cai Svensson, som talar om ett antal undervisningsmål som är 
viktiga och i förlängningen leder till motivation till läsning av romaner. Dessa mål är 
kopplade till läsning som ett led till självförverkligande, ett redskap för inlärning och 
undersökning, något som utvidgar elevens läsintressen samt skapar en attityd som leder till ett 
livslångt intresse för läsning för många olika syften. För att nå dessa mål krävs olika 
drivkrafter som kan tänkas hjälpa eleven att utvecklas enligt denna modell. Svensson talar om 
fyra olika typer av motivation till läsning. Den första handlar om den nyblivna läsarens 
drivkraft vilket är glädjen över den nyupptäckta läsförmågan. Den andra typen av motivation 
handlar om att använda och öva sitt intellekt exempelvis genom fantasin eller förmågan att 
identifiera. Resultatet ska i detta fall hjälpa till att utveckla jaget. Den tredje handlar om 
individens behov av att lära känna och förstå sin omvärld. Detta leder på ett naturligt sätt till 
den fjärde och sista typen, där individen genom mötet med olika varianter av berättelser, 
exempelvis miljö-, äventyrs- eller fantasiberättelser, lär känna den tidigare nämnda omvärlden 
(Svensson, 1988). Svensson koncentrerar sig i huvudsak på hur och varför man bör motivera 
sina elever till läsning av skönlitteratur.  
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Bo och Barbro Wingård är två forskare som undersökt varför läsmotivation och användandet 
av skönlitteratur är en viktig del av undervisningen i svenska. En undersökning gjord 1990-92 
har fått ligga till grund för deras forskning. Eleverna fick i denna ange olika anledningar till 
varför de läser romaner. Svaren varierade. Skäl som underhållning, spänning, tidsfördriv, 
grund för framtida utbildning och lästräning togs upp. Med de givna svaren i fokus studerades 
vilka didaktiska vinster som kunde göras utifrån de olika sätten att läsa romaner.  Även här 
handlar det om varför motivation till läsning av skönlitteratur är viktig och vilka vinster som 
kan göras utifrån arbete med skönlitteratur i svenska. Wingård och Wingård talar om 
ytterligare en dimension gällande läsmotivation, nämligen vikten av att kontinuerligt läsa 
skönlitteratur för att inte läslusten ska dö ut. De gör en liknelse med en blomma: ”Om man 
aldrig vattnar den eller sköter om den, så börjar den sloka för att till sist vissnar ner” (Wingård 
& Wingård, 1994, s 11). Fantasi och kreativitet måste vattnas genom upplevelser i böckernas 
värld. En bra bok startar elevens tankegångar och spinner vidare på det upplevda 
händelseförloppet när boken sedan länge är utläst. När detta inte sker dör motivationen till 
läsning ut, vilket blir förödande med tanke på den didaktiska behållningen som finns att göra 
av romanläsning (Wingård & Wingård, 1994).  
 
Forskningen har därmed insett vikten av användande av skönlitteratur vid undervisning i 
ämnet svenska. Man har även tittat på hur man kan motivera sina elever till läsning. En fråga 
som dock inte diskuterats i särskilt hög grad är om elevernas inställning eller inre 
studiemotivation i form av exempelvis nyfikenhet, behov av att behärska en uppgift och så 
vidare gällande svenskämnet främjas av arbete med skönlitteratur. I förtydligande syfte bör 
nämnas att när termen studiemotivation fortsättningsvis används avser detta just den inre 
studiemotivationen. 
 
Kan arbete med skönlitteratur döda studiemotivationen? 
 
Den skönlitterära romanen innehåller, enligt forskaren Anne-Kari Skardhamar, ett många 
gånger rikt och varierat språk som i vissa delar och för vissa elever kan vara svårtillgängligt. 
Ord- och begreppsförklaring kan därför vara en viktig del av litteraturbearbetning. Ordens 
lexikala betydelse blir härmed tydligare, men det finns även en annan sida av detta dilemma. 
Vid ett betraktande av romanen som konstverk och som idébärare blir vikten av dessa ord- 
och begreppsförklaringar mer tvetydiga. Risken blir att elevens läsaptit dödas genom att låta 
obegripligheterna överskugga allt det som eleverna faktiskt förstår. Läraren måste sätta den 
litterära upplevelsen i fokus, utan att för den skull tappa bort elevernas behov av ett vidgat 
ordförråd. Detta kräver både uppfinningsrikedom och varsamhet (Skardhamar, 1994).  
 
Vidare kan en allt för entydig tolkning av en text ställa till bekymmer för eleven. Den danske 
forskaren och författaren Foght Mikkelsen ställer ett antal relevanta frågor kring just detta: 

 
Er en tekst en stabil og entydig stØrrelse, som tvinger modtageren til att konstruere én bestemt 
mening, eller att opgive at få mening i teksten? Eller er teksten åben og flertydig, så den muliggØr 
flere forskellige betydningskonstruktioner? Eller er den måske ligefrem så åben, at den kan bruges 
helt frit og bringes til at betyde hvad som helst? (Wolf, 2002, s 29) 

 
Foght Mikkelsen avvisar bestämt att en texttolkning bara har en slutprodukt. Ett samarbete 
måste istället upprättas mellan den objektivt existerande texten och den subjektiva 
läsartolkningen. Det finns, enligt Mikkelsen, inga rätt och fel vad det gäller tolkning av 
skönlitterära texter. Den personliga upplevelsen hos varje läsare måste ges utrymme om 
motivation att läsa ska kunna infinna sig (Wolf, 2002). Skardhamar påpekar att en väl 
genomförd analys av en roman skapar ett möte mellan läsaren och textens budskap som både 
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förhöjer läsupplevelsen och ger mersmak. Vid de tillfällen där läraren inte lyckats skapa en 
god relation mellan elevens upplevelse och textens innehåll, går den positiva upplevelsen 
förlorad. Upplevelsen måste ligga i fokus vid planerandet av varje textanalys, för att inte 
riskera att analysera sönder texten och därmed förstöra den positiva erfarenhet som en 
skönlitterär text kan tillhandahålla (Skardhamar, 1994). 
 
Studiemotivation kopplat till skönlitteratur i praktiken 
 
Det har tidigare kunnat konstateras en tydlig brist på tillgänglig forskning gällande främjad 
studiemotivation kopplat till användandet av skönlitteratur. Dock finns exempel där ett 
medvetet användande av skönlitteratur i svenskundervisningen resulterat i mer 
studiemotiverade elever. En av de lärare som drivit ett sådant framgångsrikt litteraturprojekt i 
skolan är universitetsadjunkt Lena Holmbom vid Luleå tekniska universitet. Holmbom 
arbetade tillsammans med två andra lärare under åren 1998-2003 med en grupp elever vid det 
individuella programmet vid Luleå Gymnasieskola, kvarteret Hackspetten. Gemensamt för 
den utvalda gruppen elever var att de alla på olika sätt behövde stöd och hjälp i sin 
svenskundervisning (Linna, 2003). Vissa av eleverna hade med sig ett betyg i ämnet svenska 
från årskurs nio, medan andra helt saknade betyg i detta ämne (Kullberg, 2002). Många av 
eleverna hade ej läst en skönlitterär bok tidigare, vilket gjorde hela projektet till en utmaning. 
Holmboms fasta övertygelse var dock att man genom en medveten läsning och bearbetning av 
skönlitteratur skulle få dessa svaga elever på rätt spår (Nilsson, 2001). 
 
Det arbetssätt som användes visar på ett intensivt och givande bokarbete, som dock bitvis 
varit mödosamt. Höstterminens inledning nämns som den period när arbetet ofta varit 
arbetsamt, både för lärare och elever. Vissa av eleverna har helt enkelt inte velat läsa böcker, 
men de har ej getts något val. Detta motstånd har krävt ett medvetet och väl genomtänkt 
arbete från lärarnas sida. Daglig högläsning har varit den stöttning och inspiration som 
eleverna behövt för att komma igång med det egna läsandet. Denna läsning har i sin tur 
inspirerat till det egna skrivandet. Holmbom talar om vikten av att hitta rätt bok på rätt nivå 
till varje elev, och på så vis skapa en motiverad läsning. När elevernas läsmotivation väl 
väckts, leder detta till ett livslångt lärande som får långtgående resultat utanför svenskämnets 
ramar. Holmbom påpekar: ”Om vi inte bibringar dem läslusten här så kan det vara svårt att 
börja läsa som vuxen. Klarar de att läsa en bok så klarar de att läsa större texter i andra språk 
och ämnen” (Nilsson, 2001). 
 
Den läslust som långsamt väcks till liv hos de elever som tidigare visat upp en negativ 
inställning till läsning, är enligt projektets lärare fascinerande att se. Elevernas iver och 
upptäckarglädje motiverar allt det hårda slit som nedlagts för att hjälpa dessa elever i rätt 
riktning (Kullberg, 2002). Elevernas egna kommentarer bekräftar detta. En av dessa är Sara 
Axelsson, 16 år, som uttrycker följande: 
 

Det är skitkul att läsa! När man är inne i en bok struntar man i annat. Alla borde få chansen att läsa 
en eller ett par böcker för att få upptäcka glädjen med att läsa. När man läser en bok är det som det 
händer en själv. Boken hjälper en att tänka och förstå sig själv bättre (Nilsson, 2001). 

 
En annan av eleverna, Paulina Månbro, 17 år, uttalar sig på följande sätt: ”Jag visste inte att 
böcker kunde vara så bra som de är. Böcker betyder faktiskt hur mycket som helst […] Jag 
kommer aldrig att sluta läsa. Jag blir rastlös utan en bok” (Nilsson, 2001).  
 
Ytterligare positiva kommentarer kommer från eleven John Öhman, 16 år: 
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Jag läste en del tidigare men tyckte det var tråkigt. Jag hittade inte den rätta boken och gav mig 
inte tid att läsa. Här har jag tid. När jag väl sätter mig med en bok slutar jag inte förrän den är läst. 
Man lever sig in i böckernas värld och får bilder av sitt eget liv (Nilsson, 2001). 
 

På liknande sätt uttrycker sig även de andra elever som intervjuats, där också de 
ämnesdidaktiska vinster som görs i och med detta arbetssätt omtalas. Man har insett vikten av, 
samt nöjet med läsning av skönlitteratur. Eleverna läser efter genomgånget arbete inte längre 
för att de måste utan för att de vill och visar därmed en studiemotivation som berättigar hela 
arbetsprojektet (Linna, 2003). Avslutningsvis kommenterar en av de inblandade lärarna, Lisa 
Högberg, sitt arbete på följande sätt: ”De här ungdomarna är 16-20 år gamla. Kan man göra så 
här mycket, så här sent – vad hade man då inte kunnat göra tidigare?” (Kullberg, 2002).  
 
 
Syfte 
 
Kan studiemotivation i ämnet svenska främjas genom arbete med skönlitteratur? 
 
 
Metod 
 
Följande metoder har använts vid den genomförda undersökningen: enkät, observation samt 
intervju. Till hjälp för utformandet av enkäterna, samt tillvägagångssätt för intervjuer och 
observationer, har Runa Patel och Bo Davidsons Forskningsmetodikens grunder – Att 
planera, genomföra och rapportera en undersökning samt Jan Trosts Enkätboken använts. 
Patel och Davidson är noga med att poängtera att ingen teknik för att samla information kan 
sägas vara bättre eller sämre än den andra. Det handlar istället om den undersökandes förmåga 
att utifrån tid och de medel som står till förfogande kunna utröna vad som verkar vara mest 
relevant för att kunna ge svar på den frågeställning som ställts (Patel & Davidson, 1994). Den 
första aspekten att beakta är om undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ. Något förenklat 
kan sägas att när termen kvantitativ används handlar det om något som är mätbart eller 
jämförbart i form av exempelvis antal eller längd. En kvalitativ undersökning innebär 
motsatsen, det vill säga att något inte är mätbart eller jämförbart (Trost, 1994).  
  
Med utgångspunkt i de av oss tre valda informationsinsamlande metoderna har två av dessa 
vissa gemensamma drag, nämligen enkätundersökningen och intervjun. Båda bygger på 
frågor som på olika sätt besvaras. Vad som dock måste beaktas är de skillnader som existerar 
dessa tekniker emellan. Enkäter skickas vanligtvis ut per post eller lämnas att besvaras utan 
att den person som utformat frågeformuläret finns närvarande. Intervjuer är i regel personliga 
i den mening att intervjuaren träffar intervjupersonen och därför har möjlighet att påverka och 
i viss mån styra utfallet. En mängd alternativ utöver dessa två med olika grad av närvaro från 
frågeställaren finns. Dessa kommer inte att tas upp här. Det finns emellertid två aspekter som 
alltid måste uppmärksammas, både vad det gäller enkäter och intervjuer. Den ena av dessa rör 
frågornas grad av standardisering. Med detta menas vilken vikt som bör läggas vid frågornas 
utformning och inbördes ordning, där ordningen på frågorna kan påverka de svar som ges. 
Det andra att beakta är graden av strukturering. I detta fall rör det sig om intervjupersonens 
rätt till fri tolkning av frågorna utifrån egen inställning och tidigare erfarenheter. En hårt 
strukturerad intervju lämnar litet utrymme för alternativa svar och gör det enklare för 
intervjuaren att förutsäga dessa svar. Intervjuaren måste i och med detta besluta om slutna 
frågor med fasta svarsalternativ är att föredra, eller om öppna frågor på ett bättre sätt gynnar 
den givna frågeställningen (Patel & Davidson, 1994). Vid enkätundersökning finns ytterligare 
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saker att ta hänsyn till. Vår undersökning baseras huvudsakligen på frågor som har med 
attityd och åsikt att göra. Det finns två sätt att ställa attityd- och åsiktsfrågor. I det första 
ombeds den svarande ta ställning till ett antal påståendesatser och ange i vilken utsträckning 
han eller hon instämmer i dessa. I det andra sättet ställs frågor som besvaras jakande eller 
nekande. Trost varnar dock för ett för stort bruk av denna typ av enkätundersökning. Han 
hävdar att risken kan bli att den svarande tröttnar och därför svarar på måfå. Resultatet blir att 
trovärdigheten i undersökningen därmed minskar (Trost, 1994).  
 
Vid en övergång till forskningsmetoden observation finns, enligt Patel och Davidson, även 
här detaljer att begrunda innan arbetet startar. Syftet med observationen måste fastställas. 
Hänsyn måste tas till om observationen ska ligga till grund för vidare studier, om 
observationen kommer till användning som huvudinstrument vid forskningen eller om den 
ska användas som komplement till annan information. Utöver detta kan observationer delas 
upp i två olika gruppen, nämligen strukturerade och ostrukturerade. I det förstnämnda är det 
undersökta problemet så väl preciserat att de situationer och beteenden som ska ingå i 
observationen är givna. De ostrukturerade observationerna handlar om att inhämta så mycket 
information som möjligt kring ett visst problemområde. I detta fall ska observatören registrera 
”allting”. Eftersom detta måste ses som en omöjlighet till och med för den skickligaste av 
observatörer handlar det istället om att observera så mycket som möjligt. Trots att denna typ 
av observation är ostrukturerad krävs en viss planering. En god kunskap om problemområdet 
är nödvändig. Denna kommer till hjälp vid den kommande observationssituationen och 
hjälper till att segmentera den information som är viktig att registrera (Patel & Davidson, 
1994). 
 
I denna undersökning har de båda enkäterna bestått av en kvantitativ del med slutna 
svarsalternativ, plus en kvalitativ del där eleverna efter varje fråga getts möjlighet att motivera 
sitt svar. Enkäternas grad av standardisering har varit relativt låg. Dock presenteras den första 
enkäten i två delar, där den första delen behandlar läsning av skönlitteratur på fritiden och den 
andra berör användande av skönlitteratur i skolan. Gällande enkäternas grad av strukturering 
är även denna förhållandevis låg. Eftersom många av frågorna handlar om attityd, 
tillsammans med det faktum att motivering av svar ofta önskas, ges möjlighet till relativt fri 
tolkning av de frågor som ställs.  
 
Målet med intervjuerna har varit att ytterligare vidga förståelsen kring de olika enkätsvarens 
motiveringar. Här har graden av standardisering varit högre än vid föregående metod. Syftet 
med detta har varit att genom med en så snäv utformning av frågorna som möjligt lyckas 
ringa in det problemområde som berörts. Även graden av strukturering har varit högre, då 
möjligheten att påverka intervjuobjekten funnits om avvikelse från det diskuterade ämnet 
gjorts.  
 
Observationerna har varit ostrukturerade i den mening att intentionen varit att inhämta så 
mycket information som möjligt kring det valda ämnet. Dessa har skett löpande i form av 
anteckningar. På grund av att observationerna endast finns med som komplement till annan 
information har dessa ej varit djupgående, utan istället i stora drag återgett varje elevs arbete 
kopplat till undersökningens syfte.  

Försökspersoner 
 
Undersökningsgruppen bestod av en niondeklass innehållande 28 elever, varav 13 flickor och 
15 pojkar. Tre av pojkarna fick specialundervisning i svenskämnet och var därför frånvarande 
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vid de ordinarie svensklektionerna. Undersökningens två enkäter lämnades ut i helklass, där 
även de elever som fick specialundervisning deltog. Intervjuerna utfördes i två elevgrupper à 
tre elever. Båda könen representerades, jämnt fördelat mellan betygen Godkänd, Väl Godkänd 
och Mycket Väl Godkänd. Vad som dock bör poängteras är att flickorna och pojkarna 
placerades i olika grupper. Anledningen till detta är att pojkar, enligt vår mening, kan ha en 
tendens att dominera i olika samtal, vilket velat undvikas. Observationerna genomfördes på 
ett urval elever bestående av tre pojkar och tre flickor, där tidigare nämnda betygskriterier 
fanns enhetligt representerade. På så vis tillhandahölls ett så objektivt och trovärdigt resultat 
som möjligt som kunde representera hela klassen. 
 
Bortfall 
 
Vid den första enkätundersökningen var bortfallet två elever, medan det vid den andra 
enkätundersökningen saknades fyra elever. 
 
Material 
 
Undersökningen har baserats på arbete med den skönlitterära romanen Ett öga rött skriven av 
den debuterande författaren Jonas Hassen Khemiri. Övrigt material är två enkäter, 
nedtecknade observationer av utvalda elever samt intervjuer med ytterligare två grupper 
utvalda elever. Dessa intervjuer finns på kassettband, men kommer dock ej att medfölja i detta 
arbete, allt utifrån elevernas önskemål.   
 
Genomförande 
 
En vecka innan påbörjad praktik gjordes ett besök hos den klass som skulle bli mål för 
undersökningen. Under detta besök presenterades det kommande arbetet som skulle ske i 
temaform. Ett brev lämnades ut där eleverna dels ombads välja inriktning och 
redovisningsform för det kommande arbetet, dels fick uppge intresse inför en planerad 
författarträff med bokens skapare (bilaga 1). Läsning av vald roman påbörjades innan vår 
praktik inleddes och fortgick parallellt med denna. I praktikens inledande fas utlämnades en 
enkätundersökning i helklass (bilaga 2), vars syfte var att ge en inblick i elevernas läsvanor, 
deras inställning till ämnet svenska samt tidigare erfarenheter av arbete med skönlitteratur 
inom svenskämnet. En individuell planering lämnades ut till samtliga elever, där de dels fick 
planera sitt eget temaarbete, dels informerades om de lektionspass som var uppbokade till 
exempelvis bokprat och redovisningar (bilaga 3). Eleverna fick till sitt förfogande två 
sextiominuterspass per vecka under fem veckor. När detta klargjorts inleddes temaarbetet, 
under vilket löpande studier gjordes i form av observationer (bilaga 4) samt vid två tillfällen 
genomförda intervjuer (bilaga 5). Intervjuerna genomfördes i slutfasen av elevernas arbete. 
Elevarbetet avslutades med redovisningar av varierande slag. Ytterligare en enkät lämnades 
slutligen ut i helklass som ett led i vårt försök att utröna om arbetet lett till utveckling åt något 
specifikt håll gällande studiemotivation i ämnet svenska (bilaga 6). 
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Tidsplan examensarbete 
 
Höstterminen 2003,  v. 41  PM skrivning 
 v. 51  Inlämning av PM 
 
Vårterminen 2004,  v. 01-20 Inläsning av litteratur samt bakgrundskrivande. 
 
Hösterminen 2004,  v. 41  Första träff med praktikhandledare samt klass. 
 v. 42-48 Praktikperiod 
 v. 42-01 Bearbetning av undersökningsresultat samt 

färdigställande av examensarbetet. 
 
 v. 02 Slutseminarium samt opposition på examensarbete. 
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Resultat  
 
Enkät 1 
 
Antal elever: 28 
Frånvarande : 2 
Antal enkätsvar: 26 
 
Läsvanor 
 
Fråga 1. 
 

Vilken är din inställning till läsning av 
skönlitteratur?
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Mycket positiv: 2 
Positiv: 15 
Mindre positiv: 6 
Negativ: 3 
 
Motiveringar: 
De elever som valt ”mycket positiv” eller ”positiv” som svarsalternativ svarar att det är roligt 
att läsa romaner samt att det är något som de tycker om att göra. Förutsättningen är att det är 
en bra bok. En av de två elever som valt ”mycket positiv” säger sig hellre välja att läsa en bra 
roman än att se en film. Andra elever talar om romanen som ett sätt att lära sig saker. Någon 
anser att läsning av skönlitteratur i skolan skapar en stressituation som är negativ, vilket kan 
ta bort en del av läsglädjen. De elever som svarat ”mindre positiv” eller ”negativ” anser 
läsning av skönlitteratur vara tråkigt, trist och jobbigt. De orkar inte, samtidigt som de anser 
alla böcker vara sega och dåliga. Någon säger sig ”hata att läsa”.  
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Fråga 2. 
 

Hur ofta läser du skönlitteratur? 
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Varje dag: 2 
5-6 tillfällen/vecka: 2 
2-4 tillfällen/vecka: 6 
1 tillfälle/vecka: 2 
Mindre än 1 tillfälle/vecka: 4 
Aldrig: 10 

 
Fråga 3. 
 

Ange skäl till varför du läser/inte läser skönlitteratur. 
 
Svar: 
De som läser skönlitteratur anger som vanligaste skäl att det är intressant, samt att det är 
avkopplande och avstressande. Ett annat skäl till att vissa elever läser är att kompisar 
rekommenderar intressanta böcker. En grupp elever svarar att de läser för att skolan kräver 
det, men att de inte läser på fritiden. De som svarat att de sällan eller aldrig läser anser att det 
är tråkigt, det finns inga bra böcker samt att det inte finns tid till läsning av skönlitteratur. 
Läxor och kamrater är andra skäl till att skönlitteraturen väljs bort.  
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Fråga 4. 
 

Vad läser du?  
(Besvaras endast av de som läser på sin fritid) 
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Deckare: 4 
Thriller: 3 
Mysterier: 4 
Fantasy: 9 
Äventyr: 10 

Biografier: 2 
Sport: 3 
Vetenskap: 0 
Kärlek: 3 
Humor: 10 

 
Svenska i skolan 
 
Fråga 5. 
 

Vad tycker du om svenskämnet? 
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Jätteintressant: 1 
Intressant : 15 
Mindre intressant: 5 
Ointressant: 5 
 
Motiveringar: 
De elever som finner svenskämnet jätteintressant och intressant talar om att ämnet spänner 
över ett så stort område. Allt från historia till grammatik ryms inom dess ramar. Detta skapar 
en variation som tilltalar många. Det egna skrivandet är en del som flera av eleverna 
framhåller som något positivt. Även läsning nämns som en positiv del av svenskämnet. 
Grammatiken är den del av ämnet som upplevs som jobbig även av de elever som i övrigt är 
positiva till svenskämnet. De elever som angett att svenskämnet är mindre intressant eller 
ointressant talar om att ämnet är ”megatråkigt”, tempot är för högt samt att det är jobbigt att 
förstå. Någon elev tror att ämnet skulle bli roligare om mer tid lades till läsning av 
skönlitteratur tillsammans med analyser av det lästa. 

 
Fråga 6. 
 

Vilka läromedel använder ni i svenska?  
(Flera alternativ tillåts) 
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Frågan lämnad obesvarad: 2 
 
Traditionella läroböcker  
(Exempelvis text- och arbetsböcker. Obs! Ej anteckningsböcker): 21 
IT (Exempelvis Internet, TV, tidningar etc.): 5 
Skönlitteratur: 10 
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Fråga 7. 
 

Vilka läromedel föredrar du? 
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Traditionella läroböcker (Exempelvis text- och arbetsböcker. Obs! Ej anteckningsböcker): 5 
IT (Exempelvis Internet, TV, tidningar etc.): 22 
Skönlitteratur: 14 

 
Motiveringar: 
De elever som kryssat för alla tre alternativen anger variation i undervisningen som viktigt. 
Vad man arbetar med och i vilket syfte bör också, enligt vissa elever, få styra vilken typ av 
läromedel som används. Ett betydande urval av eleverna har valt IT i en kombination med 
skönlitteratur som önskade läromedel. Även här anges variation som ett argument. Arbetet 
påstås bli friare. IT sägs tillsammans med nyutgiven litteratur stimulera mer än ”gamla 
arbetsböcker”. En grupp elever har valt IT som enda önskat läromedel i svenska. Den 
vanligaste motiveringen är att det är roligt, men även snabb- och enkelheten inom IT nämns 
som motiv. En elev anser att IT är att föredra på grund att det är ”slappast”. Två elever har 
valt att endast kryssa i skönlitteratur. Skälet sägs vara att detta läromedel både är roligare än 
andra, samt att man lär sig mer. 
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Fråga 8. 
 

Hur ofta använder du skönlitterära böcker i svenskämnet? 
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Varje lektion: 0 
Mer än hälften av lektionstillfällena: 8 
Mindre än hälften av lektionstillfällena: 6 
Sällan: 8 
Aldrig: 3 
 
Fråga 9. 
 

Skulle du vilja läsa mer skönlitteratur i skolan? 
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Ja: 10 
Nej: 16 
 
Motiveringar: 
Vanligaste motiveringen till ja-svaren är att läsning av skönlitteratur är roligt, viktigt och 
lärorikt. En elev anser att de läser alldeles för lite romaner i skolan. En annan talar om vikten 
av att välja bok själv och sedan skriva bokrecensioner.  Det talas även om vikten av att 
läsningen måste ske på skoltid. Ett betydande antal av de elever som svarat nej anser att de 
redan nu läser tillräckligt mycket. Några är helt negativa till läsning. Detta uttrycks i termer 
som ”JAG HATAR ATT LÄSA” och ”Det är jävlat sämst”. Andra säger att det är tråkigt och 
att de inte orkar.  
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Fråga 10. 
 

Tror du att ämnet svenska skulle bli mer intressant vid en ökad 
 användning av skönlitteratur i undervisningen? 
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Ja: 13 
Nej: 13 
 
Motiveringar: 
Vanligaste motiveringen till önskan om en ökad användning av skönlitteratur i skolan är att 
arbetet skulle bli mer intressant, roligt och kul. Dessutom kan det hjälpa till att öka intresset 
för svenskämnet. En elev talar dessutom om att läsning av skönlitteratur behövs, eftersom 
dagens ungdomar läser allt mindre. De elever som svarat nej anser att ämnet inte blir mer 
intressant på detta sätt. Istället anser de att läsningen redan nu tar upp tillräckligt mycket tid, 
tempot är många gångar är för högt och böckerna är svåra att förstå. En synpunkt påpekar att 
det inte är läromedlet som gör en lektion bra eller dålig, utan att det helt beror på läraren. 
Någon vill ha en blandad undervisning där inte skönlitteraturen får ta för stor plats. De mest 
negativa anser att arbete med skönlitteratur är tråkigt och ointressant.  
 
Fråga 11. 
 

Besvaras endast av de som svarat nej på fråga 10:  
Vad skulle kunna ge dig en positivare inställning till användandet av  

skönlitteratur i svenska? 
 
Svar: 
Endast ett fåtal av de elever som svarat nej på fråga 10 har besvarat fråga 11. De svar som 
kommit in anger att svenskan är tillräckligt rolig som den är. En av eleverna anser att arbete 
med skönlitteratur mestadels handlar om läsning. På grund av detta skulle arbetet bli 
enformigt om allt för stor del av tiden ägnades åt detta. Två av eleverna uttrycker sig med 
orden ”lagom är bäst”. 
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Enkät 2 
 
Antal elever: 28 
Frånvarande: 4 
Antal enkätsvar: 24 
 
Skönlitteratur i svenskämnet 
 
Fråga 1. 
 

Hur ser din inställning till skönlitteratur som läromedel i svenska ut  
efter genomgånget temaarbete? 
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Mycket positivare: 1 
Positivare: 10 
Oförändrad: 12 
Mindre positiv än tidigare: 1 
Negativ: 0 
 
Motiveringar: 
Den elev som har svarat ”mycket positivare” anger att det är roligt att få arbeta fritt med något 
som ingen annan gör. De elever som har angett sig ha blivit ”positivare” anser att valfriheten, 
det vill säga möjligheten att få välja arbete själv, tillsammans med den positiva upplevelsen 
att få läsa böcker bidragit till deras positiva inställning. Andra anger att det är kul att göra 
något annorlunda samt att det är coolt. De elever som har angett att deras inställning till ämnet 
är ”oförändrad” anser bland annat att arbetet varit bra och kul samt att de gillar att läsa bra 
böcker, men att just detta arbete ej förändrat den inställningen i någon speciell riktning. 
Någon kommenterar det positiva i att lära sig förstå en bok utifrån författarens tänkande. De 
mer negativa motiveringarna som angivit sin inställning som oförändrad anser att arbetet varit 
lite tjorvigt, oplanerat samt de ej fick veta vad som gällde. Någon tycker även att läsning inte 
är så roligt. Den elev som angivit sig vara ”mindre positiv än tidigare” anger att den bok som 
lästs varit bra, men att temaarbetet tillsammans med redovisningen inte fungerat på grund av 
att eleven känt sig motarbetad. 
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Fråga 2. 
 

Anser du att den skönlitterära romanen fungerar som läromedel? 
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Ja: 22 
Nej: 1 
Obesvarad: 1 
 
Varför / Varför inte? 
Bland de elever som svarat ”ja” anges många varierande skäl. Några av dessa talar om att man 
genom läsning av romaner lär sig nya ord och sätt att uttrycka sig i tal och skrift. Andra talar 
om vikten av att läsa, lära sig nya saker, att viktiga vardagliga ämnen tas upp samt att det är 
ett roligt sätt att använda svenska på. Ytterligare ett skäl är att detta arbetssätt tvingar eleven 
att sätta sig in i arbetet, vilket upplevs som positivt. Den elev som svarat ”nej” på frågan har 
ej motiverat detta. 
 
Fråga 3. 
 

Vilken romangenre skulle du föredra vid användandet av romaner i 
svenskundervisningen? (Flera alternativ tillåtna) 
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Deckare: 8 
Thriller: 7 
Mysterier: 4 
Fantasy: 10 
Äventyr: 5 

Biografier: 8 
Sport: 2 
Vetenskap: 2 
Kärlek: 13 
Humor: 15 

 
Fråga 4. 
 

Skulle användandet av dessa genres i undervisningen  
stimulera din studiemotivation? 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Ja N
ej

 
Ja: 15 
Nej: 8 
Obesvarad: 1 
 
Varför / Varför inte? 
De flesta elever som svarat ”ja” på frågan anger sig bli motiverade av att få läsa om ämnen 
som de själva är intresserade av. Man lär sig lättare då, det blir roligare samt mer lärorikt. En 
elev talar om läsning av skönlitteratur som ett mer positivt läromedel än exempelvis film, 
eftersom läsningen frammanar egna bilder och därför mer lärorikt. De elever som svarat ”nej” 
anger att det är jobbigt att läsa, de tycker inte om att läsa samt att det inte spelar någon roll 
vad läraren gör – skolan kan aldrig bli roligare. 
 
Fråga 5. 
 

Anser du dig vara studiemotiverad under arbetets gång? 
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Ja: 19 
Nej: 4 
Obesvarad: 1 
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Varför / Varför inte? 
Bland de elever som svarat ”ja” finns kommentarer som att det varit ett roligt, kul och bra sätt 
att arbeta på. Andra anser att ämnena varit intressanta, trots att det har varit lite svårt ibland, 
men att man för den skull inte får ge upp. Någon talar om att så länge det handlar om böcker 
är arbetet kul, eftersom att just denna elev älskar att läsa. De mer negativa omdömena som 
trots allt svarat ja på frågan har upplevt att läsningen har varit lite seg ibland samt att 
studiemotivationen funnits där för att ”man måste”. De elever som har svarat ”nej” anser att 
temaarbetet inte varit roligt eller speciellt kul. 
 
Intervju 
 
Intervjuernas syfte har dels varit att vidga och fördjupa de svar vi fått i enkäterna, dels har 
ytterligare frågor lagts till för att bredda den helhetsbild vi velat införskaffa. Den första frågan 
i intervjun, det vill säga ”Vad är skönlitteratur?”, bör kommenteras speciellt . Anledningen till 
att denna fråga ställdes var att eleverna i enkät 1 gav ett dubbelt budskap gällande innebörden 
av detta begrepp. Många verkade helt enkelt inte ha klart för sig vad ordet skönlitteratur 
innebar. Denna fråga lades därför till i intervjuerna. 
 
Kön och betyg har ej tagits i beaktning vid bedömningen av resultatet. Istället fokuseras 
helheten. Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen, där den ena gruppen har bestått av 
flickor och den andra av pojkar. Syftet i detta fall var att alla skulle få komma lika mycket till 
tals, för att en så mångfacetterad bild som möjligt skulle ges. Enligt de intervjuade elevernas 
önskemål är intervjumaterialet i form av inspelade kassettband konfidentiellt, i den mening att 
inga fler än vi som genomfört undersökningen får ta del av innehållet. Intervjuerna 
presenteras därför i ett urval, där de synpunkter som kan ses som relevanta gällande de frågor 
som ställs tas upp.  
 
För att förenkla för läsaren kommer eleverna att benämnas på följande sätt: F kommer att stå 
för flicka och P kommer att stå för pojke. Betygskriteriet Godkänd kommer att benämnas som 
1, Väl Godkänd som 2 samt Mycket Väl Godkänd som 3.  
 
Fråga 1. 
 
Vad innebär begreppet ”skönlitteratur” för er? 
 
P1 talar om att boken de läst är en roman, samt att ”typ allt utom fack- och faktaböcker är 
skönlitteratur”. P2 anser dock att även fackböcker går under begreppet skönlitteratur, vilket 
P3 bestämt avvisar. F2 anser att skönlitteratur omfattar djupa och gamla böcker där man 
måste tänka efter för att riktigt förstå. F2 får medhåll av F3 som anser att skönlitteratur är 
synonymt med ”gamla, långa och tråkiga böcker”. F1 påpekar att Ett öga rött är en 
skönlitterär bok, som man ska lära sig något av. F2 instämmer, trots att boken inte är gammal. 
F2 och F3 är osäkra på om någon skillnad mellan skönlitteratur och romaner existerar, medan 
F1 anser sig veta att en sådan skillnad finns. 
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Fråga 2. 
 
Vad innebär användande av skönlitteratur i svenskämnet för er, om man bortser från 
läsning av romaner? Hur brukar ni arbeta med romaner ni läst? 
 
Här talas om frågor kopplade till den roman som lästs, samt filmer, bokrecensioner, brev och 
prov. F2 anser dock att dessa frågor ofta känns gamla och utnötta, därtill många gånger 
formulerade på ett sätt som gör att de blir svåra att ta till sig och förstå. P1 nämner att man 
vissa gånger får skriva ner tankar kring det lästa i någon form av loggbok. P1 och P3 talar om 
att man ej arbetat mycket med tolkning av romaner. P3 bedömer att han trots detta har en viss 
förmåga att tolka romaners budskap. Detta bekräftades vid läsningen av Ett öga rött, där P3 
ansåg sig ha förstått och tänkt samma tankar kring bokens innehåll som de som författaren 
presenterade vid den författarträff som eleverna gavs möjlighet att närvara vid. P2 anser sig 
läsa romaner främst för underhållningens skull och lägger ej ned tid på att försöka förstå en 
romans budskap. Dock konstaterar han att man ibland förstår budskapet i en bok ändå. 
 
Fråga 3. 
 
Har ni tidigare prövat på att jobba med romaner utifrån det sätt som vi jobbat med Ett 
öga rött, det vill säga tematiskt och ganska fritt? 
 
Eleverna anser sig ej ha fått arbeta på detta sätt tidigare. F2 berättar ”man får inte styra ut sig, 
det ska handla om specifika saker”. P3 säger att man haft en viss valfrihet, dock inte i samma 
utsträckning som under temaarbete kring Ett öga rött. P3 påpekar tillsammans med P1 
fördelen med att få välja själv och att arbetet på så vis blir mer roligt. 
 
Fråga 4. 
 
Har detta sätt att arbeta varit stimulerande? Varför/Varför inte? 
 
P2 talar om fördelen med arbetets bredd, eller som han själv uttrycker det ”man har fått göra 
mycket”, medan F1 upplevt det roligt att lära sig mer om sådant som stod i boken. P2 nämner 
även fördelarna med att utifrån boken själv kunna välja ett ämne som man finner intressant. 
F3 konstaterar att hennes val av ämne känts aktuellt och därför varit både roligt och intressant. 
Eleverna fastslår även många andra fördelar med detta arbetssätt, exempelvis vikten av att 
lära sig att framträda inför andra människor, arbete i grupp etcetera. De elever som ingått i 
olika gruppkonstellationer har dock upplevt vissa svårigheter under den inledande fasen av 
arbetet. F2 benämner ”tjafs inom gruppen med många olika viljor” som en sådan svårighet. 
P1 talar om att det kan vara svårt att arbeta effektivt när man arbetar i en grupp. Vikten av att 
kunna ta hänsyn till andra och kompromissa omtalas som betydelsefullt, ”alla kanske inte får 
det de vill”. F3 upplevde viss svårighet innan val av ämne gjorts, men när detta väl var gjort 
lossnade allt. P1 påpekar att mer tid skulle ha behövts på grund av att två veckor gick bort till 
praktik samt lov. 
 
Fråga 5. 
 
Är detta sätt att arbeta bra för inlärningsprocessen? Varför/ Varför inte? 
 
Arbetet har, enligt eleverna, varit både roligt och givande. Orsaken till detta spinner vidare på 
vad eleverna talat om i fråga 4, nämligen vikten av att få välja själv. F1 påpekar att ”om man 
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väljer ett ämne som man gillar så lär man sig”. En annan åsikt kommer från F2, som anser att 
man kan använda samma mönster i arbetet, men läsa nya romaner. Man får på så vis olika 
synvinklar på saker och ting, vilket leder till att man lär sig förstå andra människor. F3 
instämmer med F1 i det att man ges möjlighet att välja ett ämne man själv uppskattar. Dock 
anser P3 att arbetssättet kräver träning för att ge full utdelning. 
 
Fråga 6. 
 
Har ni några egna förslag på hur och med vilken typ av romaner man ska arbeta för att 
detta arbete ska kännas kul och meningsfullt för er som elever? 
 
Flera förslag ges på hur man kan arbeta med romaner på ett kul och meningsfullt sätt. F2 
föreslår olika fördjupningar på ämnen i den bok man läst, till exempel studiebesök, intervju 
med författare eller annan skribent kring valt ämne. F3 har upplevt den författarträff, som hon 
getts möjlighet att närvara vid, som något mycket positivt. Författarens samtal kring den egna 
boken gav en djupare förståelse, som ledde till lust att läsa denna igen. F3 föreslår även att 
man skulle kunna få ännu mer fria händer i sitt arbete än vad de har haft under sitt arbete med 
Ett öga rött. Ett exempel kunde vara att arbeta kring ett gemensamt tema, där boken som läses 
är valfri. Detta förslag delas även av P3, som pekar på utsikten att få fler studiemotiverade 
elever i arbetet när möjlighet ges att själv välja vad som ska läsas. Enligt F2 behöver inte 
arbetet alltid vara fritt, utan kan varvas med mer styrt litteraturarbete där hela klassen läser 
samma roman. P2 påpekar vikten av att de romaner som läses ska vara nya, ”inte några gamla 
böcker”. Ett öga rött anses av eleverna vara en bra bok att använda i litteraturarbete i skolan. 
P1 anser att boken var lättläst samt lagom lång. P3 poängterar att språket kändes lite svårt i 
början innan man vant sig. 
 
Observation 
 
Den genomförda observationen har fokuserat på det av eleverna genomförda temaarbetet, 
sprunget ur läsningen av romanen Ett öga rött skriven av Jonas Hassen Khemiri. Själva 
läsningen av romanen har inte beaktats, utan istället det arbete som denna läsning lett till. 
Fördelningen av de elever som observerats har skett enligt följande: Totalt sex elever har 
ingått i studien, vilken har fortlöpt under de fem veckor som temaarbetet pågått. Urvalet av 
elever har gjorts utifrån kön samt betyg och har resulterat i följande fördelning: tre pojkar 
samt tre flickor med betygen Godkänd, Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd fördelat jämnt 
mellan könen. Eleverna kommer att benämnas som elev A-F, där elev A och B har betyget G, 
elev C och D har betyget VG och elev E och F har betyget MVG. Tyvärr finns de elever som 
riskerar att inte få betyg i ämnet svenska ej med i denna undersökning. Orsaken till detta är att 
dessa elever inte fanns närvarande på de ordinarie svensklektionerna, och därför ej kunnat 
observeras.  
 
Elev A 
Elev A visar ett svagt intresse i inledningsskedet av temaarbetet, vilket dock förändras vid det 
andra lektionstillfället. A beslutar sig för att delta i ett grupparbete där producering av en 
tidning planeras. Mycket av arbetet sker därefter i datasalen, där motivationen varierar från 
gång till gång och därför leder till ett ojämnt arbetstempo. Påtryckning krävs för att A ska 
prestera något under dessa lektioner. Avslutningsvis uppvisas dock resultat i form av en 
kortare tidningsartikel. 
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Elev B 
Elev B håller under första lektionstillfället en låg profil, men väljer dock att delta i ett 
grupparbete där ett drama planeras. När detta val har gjorts ökar elevens engagemang på ett 
markant sätt. B blir en aktiv gruppmedlem som tillsammans med sin grupp effektivt arbetar 
mot ett gemensamt mål. Grupparbete avslutas med en teaterföreställning där B har en aktiv 
roll. 
 
Elev C 
Elev C inleder sitt arbete genom att bilda en grupp där produktion av en tidning planeras. 
Engagemanget kan i inledningsskedet betecknas som måttligt. En viss planering påbörjas 
dock. Därefter flyttas arbetet till datasalen där intresset för det planerade arbetet är lågt. En 
viss arbetsinsats blandas med mycket lek. C:s arbete flyttas därför till klassrummet som bidrar 
med en lugnare miljö, vilket också leder till en klar förbättring gällande både engagemang och 
arbetsinsats. Dock kräver C mycket stöd från läraren för att upprätthålla sitt engagemang. 
Arbetet resulterar så småningom i en förhållandevis lång tidningsartikel. 
 
Elev D 
Elev D väljer snabbt ämne för sitt temaarbete, men visar en stor osäkerhet inför detta 
ämnesval. Tanken är från första början att arbeta enskilt, men detta förändras i och med att 
sökande efter fakta i det valda ämnet går trögt. Därför väljer D så småningom att bli en del av 
en gruppkonstellation. Detta leder till en markant ökning av engagemang och motivation. 
Arbetet får härmed ny fart. D visar en positiv och engagerad attityd som också ger resultat i 
den färdiga produkten i form av en tidningsartikel. 
 
Elev E 
Elev E visar redan från början stort intresse inför den kommande uppgiften. E väljer att arbeta 
enskilt med eget skrivande i form av en fortsättning på den lästa romanen. Engagemanget 
under arbetets gång håller en jämn och hög nivå där skrivandet fortgår både på skoltid och 
under den egna fritiden. Eleven intresserar sig även för och hjälper andra elever i klassen med 
deras arbeten. Resultatet av det egna skrivandet blir en välskriven novell som väl fångar upp 
och vidareutvecklar romanens huvudkaraktär.  
 
Elev F 
Elev F är inledningsvis både positiv och kreativ gällande det planerade temaarbetet. En grupp 
bildas tillsammans med några klasskamrater. Den valda inriktningen leder till att F snabbt 
kommer igång med ett målinriktat sökande efter fakta. Dessvärre leder detta sökande inte till 
önskat resultat, varför F tillfälligt tappar något av sin motivation. Denna ökar dock igen efter 
byte av ämne, och arbetet får åter fart. Återstående tid av temaarbetet ligger arbetsmoralen 
samt engagemang på en jämn och hög nivå. Slutprodukten blir en väl genomarbetad 
tidningsartikel. 
 
 
Diskussion 
 
Syftet med undersökningen har varit att försöka påvisa att användande av skönlitteratur i 
svenskämnet främjar elevers studiemotivation. Undersökningen har pågått under fem veckor, 
då eleverna i temaform arbetat utifrån en av oss utvald skönlitterär roman. Undersökningen 
har bestått av två enkäter där den första lämnats ut i inledningen av arbetet och den andra fått 
avsluta det temaarbete som genomförts. I övrigt har löpande elevobservationer samt 
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elevintervjuer gjorts. Enkäterna har bestått av både en kvantitativ och en kvalitativ del, medan 
observationerna tillsammans med intervjuerna varit kvalitativa. 
 
Validitet 
 
Undersökningens validitet kan utifrån de undersökningsresultat som presenterats i form av 
enkätsvar, intervjuer samt observationer styrkas. Sedermera har det som avsetts att mätas i 
och med detta mätts. 
 
Reliabilitet 
 
Det faktum att flera metoder har används i undersökningen har visat sig vara en styrka vid 
bedömningen av resultatet. Undersökningens bredd har hjälpt till att skapa den helhetsbild 
som eftersträvades. Vissa moment har fått större betydelse än andra vid bedömningen av 
resultatet, men alla delar har på olika sätt bidragit till helheten.  
 
Enkät 1 är den del av undersökningen som minst bidragit till denna helhetsbild. 
Uppenbarligen har inte frågorna nått fram till eleverna på det sätt som strävats efter. Enkätens 
tvetydiga och ofta motsägelsefulla svar gör att dess utformning kan ifrågasättas. Kanske 
kunde en annorlunda utformning av frågorna ge ett mer entydigt svar. I övrigt skulle ett 
förtydligande av begreppet skönlitteratur antagligen ha behövts. Tyvärr har elevernas 
kunnande i detta specifika fall missbedömts, när det har tagits för givet att de haft innebörden 
av begreppet klar för sig. En annan förklaring kan vara att eleverna inte tagit sig tid att läsa 
igenom frågorna ordentligt. Ett sätt skulle dock ha kunnat vara att frågorna innan besvarandet 
tagits upp i helklass, för att eventuellt reda ut diverse oklarheter samt försäkra sig att alla 
elever läst alla frågor. Reliabiliteten i enkät 1 blir utifrån detta perspektiv ytterst tveksam när 
så många av frågornas svar motsäger varandra. Enkät 1 kommer därför ej att tas i beaktande 
annat än som ett komplement när helheten så småningom studeras. Bedömningen är 
emellertid att resultatet från enkät 1 inte äventyrat det slutresultat som velat uppnås. 
Anledningen till detta är att de övriga undersökningsresultaten, främst enkät 2 tillsammans 
med intervjuerna, lett till önskat resultat. Vid en övergång till enkät 2 blir svaren mer 
entydiga, och därmed också mer lätta att tyda. Svaren är i denna enkät varken motsägelsefulla 
eller tvetydiga, vilket ökar reliabiliteten markant.  
 
Intervjuerna är den del av undersökningen som antagligen med fördel kunnat utvidgas till att 
innefatta fler elever, för att ytterligare förstärka reliabiliteten. Eventuellt skulle även antalet 
frågor i intervjun kunnat utökas. Ett exempel skulle kunna vara att ta in den första frågan i 
enkät 2 gällande om och hur elevernas inställning till skönlitteratur som läromedel i svenska 
förändrats. Trots att frågan resulterat i många motiveringar i enkäten kan en ytterligare 
fördjupning av densamma leda till vidare insikt i ämnet. Intervjuernas reliabilitet måste 
bedömas som hög, utifrån det faktum att det diskuterade stämmer överens samt utvecklar de 
svar som presenteras i enkät 2.  
 
Observationerna har på grund av tidsbrist resulterat i ett förhållandevis tunt material, vilket 
gör att reliabiliteten inte till fullo kan styrkas. Vissa delar har emellertid kunnat användas och 
därmed kopplas till den helhetsbild som eftersträvats. En mer djuplodande studie av de 
utvalda eleverna hade med stor sannolikhet kunnat leda till att bredda uppfattningen gällande 
elevernas studiemotivation under det genomgångna temaarbetet. Istället fick denna del av 
undersökningen stå tillbaka när mycket av lektionstiden gick åt att handleda eleverna i deras 
arbete. 
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I efterhand har tankarna kretsat kring möjligheten att byta ut observationerna i 
undersökningen mot någon form av dagbok eller loggbok, där innehållet varit inriktat på 
elevens inställning samt motivation gällande det löpande arbetet. Denna dagbok/loggbok 
skulle antagligen ha kunnat resultera i ett bredare och mer handgripligt resultat än de 
observationer som genomförts. Här skulle varje elevs objektiva bedömning av sin egen 
prestation och motivation förhoppningsvis ha visats, till skillnad från i de observationer som 
gjorts, där endast ett fåtal elever studerats och resultatet blivit vår subjektiva bedömning av 
dessa elevers prestation/studiemotivation. Uppfattningen är med andra ord att observationerna 
utifrån det relativt tunna resultat som dessa gett skulle ha kunnat tas bort till fördel för 
dagbok/loggbok. 
 
Resultatdiskussion 
 
Vi har i diskussionen valt att inledningsvis titta på varje delmoment av undersökningen för 
sig, för att sedan se på helheten. Detta har skett i ett försök att finna bevis för undersökningens 
syfte.  
 
Enkät 1 
 
Syftet med den första delen av den inledande enkäten har varit att införskaffa en så tydlig bild 
som möjligt av dels vilken inställning eleverna har till läsning av skönlitteratur, hur ofta de 
läser romaner samt vilken typ av romaner som föredras. Även anledningen till varför vissa 
elever inte läser skönlitteratur har undersökts. I den andra delen av den inledande enkäten har 
elevernas grundinställning till svenskämnet velat undersökas, hur man tidigare arbetat i detta 
ämne samt hur skönlitteratur använts i undervisningen. Elevernas inställning till användandet 
av skönlitteratur i svenska har fått avsluta den inledande enkäten. Överlag har eleverna i 
klassen en positiv inställning gällande läsning av skönlitteratur, vilket måste ses som positivt 
utifrån vårt syfte. Förvånande är dock att ett relativt stort antal av eleverna i klassen uppger att 
de sällan läser skönlitteratur, samtidigt som många av dessa i nästa fråga anger att de läser 
många av de genres som nämns. Samtidigt som de säger sig läsa bland annat fantasy och 
äventyr påstår de sig inte läsa skönlitteratur. Detta kan eventuellt tyda på att begreppet 
skönlitteratur inte är tillräckligt befäst hos vissa av eleverna. Vid en övergång till den andra 
delen av enkäten gällande svenska i skolan, är en majoritet av klassen positiva till detta 
specifika ämne. När man tittar på motiveringarna är det ämnets bredd som verkar tilltala 
många, men även läsning omnämns som en positiv del av svenskämnet. Det sistnämnda kan 
kopplas till vad forskaren och lärarutbildaren Gunilla Molloy i sin forskning hävdar, nämligen 
den läsglädje som kan uppnås vid läsning av prosaberättelser av olika slag. Vad som än en 
gång måste konstateras är att när frågorna går in på användande av skönlitteratur i svenska 
blir svaren återigen tvetydiga (Molloy, 2003). Så många som 16 elever av 26 anser att 
skönlitteratur inte används som läromedel i svenska. Eftersom vi blivit upplysta om att man 
tidigare under högstadiet läst och arbetat med romaner som Utvandrarna av Vilhelm Moberg, 
Robinson Crusoe av Daniel Defoe och Candide av Voltaire kan detta än en gång tyda på att 
elevernas uppfattning av begreppet skönlitteratur är vagt. Tvetydigheten fortsätter i och med 
fråga 8, där frågan gäller hur ofta skönlitteratur används i undervisningen. Med tanke på att 
enbart 10 elever påstår att denna typ av läromedel används, kan det ses som förvånande att så 
många som 22 elever påstår att skönlitteratur används allt från sällan till mer än hälften av 
lektionstillfällena. Även fråga 9 och 10 bör kommenteras. I fråga 9 uppger så få som 10 elever 
att de skulle vilja läsa mer skönlitteratur i skolan. Fråga 11, som tar upp om en ökad 
användning av skönlitteratur skulle öka intresset för ämnet svenska, anser 13 elever att så 
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skulle vara fallet. Detta skulle då tyda på att ett antal elever inte vill att svenskämnet ska bli 
intressantare, vilket måste ses som egendomligt.  
 
Enkät 2 
 
Vid en övergång till enkät 2, som besvaras av eleverna efter genomgånget temaarbete, kan en 
förändring skönjas angående deras inställning till skönlitteratur som läromedel i svenska. 
Nästan hälften av de elever som har svarat på enkäten anser sig ha blivit positivare eller 
mycket positivare efter genomgånget temaarbete, oberoende av vilken uppfattning de haft 
tidigare. Endast en elev har blivit mindre positiv än tidigare. Om man efter ett kortare 
temaarbete på fem veckor kan uppnå ett sådant resultat, borde arbetssättet i ett längre 
perspektiv, enligt vår mening, ha förutsättningar att ge studiemotiverade elever med goda 
studieresultat. Detta styrks av det fleråriga litteraturprojekt vid ett gymnasium i Luleå som 
tidigare omnämnts. En av de lärare som varit delaktig, universitetsadjunkt Lena Holmbom vid 
Luleå tekniska universitet, visade på att det var möjligt att studiemotivera sina elever genom 
en medveten läsning och bearbetning av skönlitteratur (Nilsson, 2001). Positivt är även att en 
överväldigande majoritet av klassen anser att den skönlitterära romanen fungerar som 
läromedel. Nästan två tredjedelar tycker dessutom att användandet av rätt genre i 
undervisningen skulle stimulera studiemotivationen. Vad som slutligen, enligt vår mening, 
bekräftar vår tes, nämligen att skönlitteratur främjar studiemotivationen, är den sista och 
avslutande frågan. Att så många som 19 elever av 24 anser sig vara studiemotiverade under 
arbetets gång styrker romanens berättigande som läromedel. Sammanfattningsvis har enkät 2, 
till skillnad från enkät 1, resulterat i betydligt mer lättolkade och entydiga svar.  
 
Intervju 
 
De intervjuer som gjorts har hjälpt till att fördjupa insikten kring både enkätsvaren och 
resultatet av observationerna. Det är genom dessa intervjuer som en djupare förståelse givits 
angående elevernas tankegångar kring det genomförda temaarbetet. Inledningsvis bekräftas 
misstankarna kring elevernas osäkerhet kring begreppet skönlitteratur. När intervjun så 
småningom, efter diverse samtal kring litteraturarbete, kommer in på hur eleverna uppfattat 
det gångna temaarbetet, framförs många intressanta åsikter. Eleverna visar, enligt vår mening, 
god insikt gällande vikten av motivation kopplat till goda studieresultat. Tesen om den 
skönlitterära romanen som ett brett läromedel med möjlighet att fånga upp de flesta 
smakinriktningar bekräftas i och med elevernas tankar och kommentarer kring ämnet. Positivt 
är också det faktum att eleverna verkar ha insikt i att arbete med skönlitteratur kan inbjuda till 
många olika arbetssätt och val av inriktningar. Denna tes stöds även av Gunilla Molloy, som 
talar om just bredden i detta läromedel, där både språket och litteraturen möts på ett naturligt 
sätt (Molloy, 2003). Också öppningen mot andra ämnen omtalas som en positiv aspekt av 
arbete med skönlitteratur. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga av de elever som ingick 
i de två intervjugrupperna överlag hade en positiv inställning till det arbetssätt som 
praktiserats under de gångna veckorna. 
 
Observation 
 
De observationer som genomförts har studerat de utvalda elevernas studiemotivation under 
pågående temaarbete. Observationernas innehåll är relativt kortfattat. Skälet till detta är att 
mycket av tiden gått åt till att handleda alla klassens elever, varför lite tid blev över till 
observation. Förhoppningsvis kan ändå vissa slutsatser dras utifrån det material som 
producerats. Vad som dock, enligt vår mening, bör beaktas är det faktum att vår subjektiva 
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uppfattning angående elevernas studiemotivation får ligga till grund i resonemanget. Eleverna 
har alltså inte själva fått komma till tals utan enbart observerats. Detta tillsammans med 
observationernas kortfattade innehåll kan medföra att reliabiliteten till viss del kan 
ifrågasättas. Vid en övergång till observationernas resultat kan generellt sett sägas att flera av 
de studerade eleverna hade vissa svårigheter med att komma igång med sitt arbete, men att 
detta gradvis förändrades och så småningom resulterade i att de flesta visade entusiasm under 
arbetets gång. Det fanns dock två undantag, där ständig lärarstyrning behövdes för att 
upprätthålla ”studiemotivationen”. I övrigt flöt arbetet på i bra takt. Både de elever som 
arbetade i grupp och de som arbetade enskilt var i stort sett engagerade under hela arbetet. Vår 
uppskattning utifrån det sedda blir därför att eleverna varit studiemotiverade. En anledning till 
detta kan vara det faktum att eleverna själva getts möjlighet att påverka valet av ämnes- och 
arbetsinriktning. De två elever som brustit i motivation gör dock att tesen inte till fullo kan 
verifieras. Anledningarna till att dessa två elever inte kunnat fångas upp i arbetet kan vara 
många. Bedömningen är emellertid att dessa två elever inte är redo för den frihet under eget 
ansvar som krävs i denna typ av arbete. Det är möjligt att en helt annan bild av dessa elevers 
studiemotivation skulle framträda om arbetet utifrån romanen varit mer styrt. En annan tanke 
att slås av är att eleverna i klassen i detta specifika arbete inte getts möjlighet att själva välja 
den roman som skulle läsas. Om så hade skett kunde elevens egna intressen fått styra i ännu 
högre grad, vilket hade kunnat få positiva effekter på det kommande arbetet även för de två 
elever där motivationen brustit. En ytterligare faktor kan återfinnas i det resonemang som förs 
av forskaren Anne-Kari Skardhamar, som benämner språket i en roman som en faktor som 
kan döda studiemotivationen hos eleven (Skardhamar, 1994). Ett allt för svårtillgängligt språk 
i det lästa utgör en hög riskfaktor som av de inblandade lärarna kräver både 
uppfinningsrikedom och varsamhet. Vad som föranlett motivationsbristen i just detta fall är 
dock ren spekulation. Det som emellertid kan konstateras är att motivationen gällande detta 
temaarbete brustit hos dessa två specifika elever.  
 
Helheten 
 
Trots att vissa brister kunnat konstateras i undersökningen är uppfattningen ändå att syftet 
gällande arbetet med skönlitteratur i svenska kopplat till främjad studiemotivation blivit styrkt 
och bekräftat. De olika delresultaten sammantaget visar på att detta arbetssätt kan främja 
studiemotivationen. Det faktum att detta sätt att arbeta dessutom inbjuder till ett brett och 
därmed heltäckande arbete ur en mer didaktisk synvinkel gör att även de mål som finns 
upptagna i styrdokumentet för svenska uppnås. En sådan viktig didaktisk vinst är det 
gynnande av språkutvecklingen, som läsning av romanen leder till. Därmed bekräftas även det 
som finns att läsa i Lpo 94 där en språklig rikedom som bör eftersträvas. Denna insikt har 
även nåtts av många av de elever som ingått i undersökningen, vilket måste ses som mycket 
positivt. Det måste dock tilläggas att denna metod måste fortgå under längre tid än de veckor 
som funnits till förfogande, för att till fullo kunna underbygga syftet. Just tidsbristen har till 
viss del försvårat undersökningen. Ett exempel på detta är att en och samma roman nödgats 
användas i hela klassen. Visserligen har den lästa romanen gett möjlighet till många 
vinklingar och ämnesval i det temaarbete som följt, men det ultimata vore att kunna erbjuda 
ett urval av romaner där varje elevs intresse ytterligare skulle kunna tillgodoses. 
Avslutningsvis är bedömningen att intentionen att påvisa att studiemotivation i ämnet svenska 
främjas genom arbete med skönlitteratur har lyckats. 
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Hej alla glada elever i 9B! 
 
Nu är vi tillbaka igen för en sju veckor lång praktik hos er. Ni har 
förhoppningsvis börjat läsa den fett bra boken ”Ett öga rött”, 
skriven av Jonas Hassan Khemiri. I boken får ni träffa Sveriges 
mäktigaste revolutionsblatte och tankesultan Halim, och följa hans 
tankar kring livet och allt vad det innebär. Vår tanke är att ni i 
grupper eller enskilt ska arbeta i temaform kring denna bok. Vi vill 
att ni ska välja dels ämne, dels redovisningsform för arbetet enligt 
följande: 
 
Inriktningar: 

• Forska kring författaren 
• Forska kring något ämne i boken, t.ex. könsroller, olika kulturer 

i Sverige, olika religioner i Sverige etc. 
• Eget skrivande i någon form, exempelvis noveller eller en egen 

fortsättning på boken. 
• Eget ämne 

Redovisningsformer: 
• Film: dokumentär eller spelfilm – max 15 min. 
• Utställning/vernissage/fotoutställning 
• Tidning 
• Hemsida 
• Poetryslam/Stand up rutin 
• Dansföreställning 
• Föreläsning 
• Eget skrivande 
• Eget förslag
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Inriktning och redovisningsform ska godkännas av oss innan arbetet 
inleds måndag 11/10. Redovisningarna kommer att ske i er egen klass 
eller om möjligt genom utställningar av olika slag i skolan. 
 
Ni kommer även att få chansen att lyssna till författaren live den 
15/11 kl.20.00 på Krokodil inne i Piteå. Inträdet på 50 kronor kommer 
helt eller delvis att sponsras av skolan. 
Vi vill ha ert svar redan idag. Under tiden 13.30-14.30 finns vi 
tillgängliga i ett av grupprummen i Vita huset. 
 
Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med er. 
 

Glada hälsningar från Ann & Caroline 
 
 
 

Klipp klipp--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Namn:____________________________________________ 

Inriktning:_________________________________________ 

Redovisningsform:___________________________________ 

 

Vill du gå och lyssna på Jonas Hassan Khemiri på  

Ordmån den 15 november: JA / NEJ 
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Enkät 1 
 

Läsvanor 
 

1. Vilken är din inställning till läsning av skönlitteratur? 

 

 Mycket positiv 

 Positiv 

 Mindre positiv 

 Negativ 

 

Motivera ditt svar 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Hur ofta läser du skönlitteratur? 

 

 Varje dag 

 5-6 tillfällen/vecka 

 2-4 tillfällen/vecka 

 1 tillfälle/vecka 

 Mera sällan 

 Aldrig 

 

3. Ange skäl till varför du läser/inte läser skönlitteratur. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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4. Vad läser du? (Besvaras endast av de som läser på sin fritid) 

 Deckare 

 Thriller 

 Mysterier 

 Fantasy 

 Äventyr 

 Biografier 

 Sport 

 Vetenskap 

 Kärlek 

 Humor 

(Välj max 3 alternativ) 

 

Svenska i skolan 
 
5. Vad tycker du om svenskämnet? 

 Jätteintressant 

 Intressant 

 Mindre intressant 

 Ointressant 

 

Motivera ditt svar 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Vilka läromedel använder ni i svenska? (Flera alternativ tillåts) 

 Traditionella läroböcker (exempelvis text- och arbetsböcker. Obs! Ej 

anteckningsböcker) 

 IT (exempelvis Internet, TV, tidningar etc.) 

 Skönlitteratur 

 

7. Vilka läromedel föredrar du? 

 Traditionella läroböcker (exempelvis text- och arbetsböcker. Obs! Ej 

anteckningsböcker) 

 IT (exempelvis Internet, TV, tidningar etc.) 

 Skönlitteratur
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Motivera 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Hur ofta använder du skönlitterära böcker i svenskämnet? 

 Varje lektionstillfälle 

 Mer än hälften av lektionstillfällena 

 Mindre än hälften av lektionstillfällena 

 Sällan 

 Aldrig 

 

9. Skulle du vilka läsa mer skönlitteratur i skolan? 

 Ja 

 Nej 

 

Motivera ditt svar 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Tror du att ämnet svenska skulle bli mer intressant vid en ökad användning av 

skönlitteratur i undervisningen? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

Varför/Varför inte? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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11. Besvaras endast av de som svarat nej på fråga 10: 

Vad skulle kunna ge dig en positivare inställning till användandet av skönlitteratur i 

svenska? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!
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Arbetsplanering 9B: Temaarbete ”Ett öga rött” av Jonas Hassan Khemiri 
 
Vecka Måndag Fredag 
42 • Färdigställ arbetsplan för 

temaarbetet. Godkänns av Ann 
eller Caroline 

 
 
 

 

43  
 
 
 
 
 

 

44  
 
 
 
 
 

• Samtal kring Etik och Moral i ”Ett öga 
rött” 

 
• Förberedelse inför Ordmån: skriva 

frågor till författaren (ca 20 min) 

45  
Höstlov 

 

 
Höstlov 

46  
Praktik 

 

 
Praktik 

47  
 
 
 
 
_______________________________
ORDMÅN 
Kl. 20.00 på Krokodil 

• Diskussion kring besöket på Ordmån 
(ca 20 min) 

 
• Färdigställa temaarbetet / förbereda 

redovisning 

48  
REDOVISNING 

 
 

 
REDOVISNING 
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Observation 
 
 

VECKA:……. 
 

 
Måndag 

 
Fredag 

 
Elev A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elev B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elev C 
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VECKA:…… 

 

 
Måndag 

 
Fredag 

 
Elev D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elev E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elev F 
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Intervju 
 
Intervjuer 9B: Skönlitteratur 
 
 
Fråga 1. 
 
Vad är innebär begreppet ”skönlitteratur” för er? 
 
Fråga 2. 
 
Vad innebär användande av skönlitteratur i svenskämnet för er, om man bortser från läsning 
av romaner? Hur brukar ni arbeta med romaner ni läst? 
 
Fråga 3. 
 
Har ni tidigare prövat på att jobba med romaner utifrån det sätt som vi jobbat med Ett öga 
rött, det vill säga tematiskt och ganska fritt? 
 
Fråga 4. 
 
Har detta sätt att arbeta varit stimulerande? Varför/Varför inte? 
 
Fråga 5. 
 
Är detta sätt att arbeta bra för inlärningsprocessen? Varför/Varför inte? 
 
Fråga 6. 
 
Har ni några egna förslag på hur och med vilken typ av romaner man ska arbeta för att detta 
arbete ska kännas kul och meningsfullt för er som elever? 
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Enkät 2 
 
Skönlitteratur i svenskämnet 
 

1. Hur ser din inställning till skönlitteratur som läromedel i svenska ut efter genomgånget 

temaarbete? 

 Mycket positivare 

 Positivare 

 Oförändrad 

 Mindre positiv än tidigare 

 Negativ 

 

Motivera 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Anser du att den skönlitterära romanen fungerar som läromedel? 

 Ja 

 Nej 

 

Varför/Varför inte? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Vilken romangenre skulle du föredra vid användandet av romaner i 

svenskundervisningen? (Flera alternativ tillåtna)

 Deckare 

 Thriller 

 Mysterier 

 Fantasy 

 Äventyr 

 Biografier 

 Sport 

 Vetenskap 

 Kärlek 

 Humor
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4. Skulle användandet av dessa genres i undervisningen stimulera din studiemotivation? 

 Ja 

 Nej 

 

Varför/Varför inte? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Anser du dig vara studiemotiverad under arbetets gång? 

 Ja 

 Nej 

 

Varför/Varför inte? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 




