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egentligen eleverna?: En komparativ studie mellan elever och lärares uppfattningar av 
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Sammanfattning: 

En undersökning utförd av OECD (Organization for Economic Co-Operation and 

Development) visar att skolresultaten bland de svenska 15-åringarna sjunker drastiskt och att 

inget annat av de deltagande ländernas resultat sjunkit lika mycket under lika lång tid. Denna 

studie är en stickprovsundersökning som behandlar hur ämnesuppfattningen inom 

ämnesområdet Svenska skiljer sig mellan lärare och dess respektive elever. Urvalet består av 

tre gymnasieklasser i Årskurs 2 som studerar olika studieförberedande program på tre olika 

gymnasieskolor i en medelstor svensk kommun. Studien går ut på att påvisa hur en gemensam 

överensstämmande ämnesuppfattning mellan båda parterna påverkar möjligheten till 

jämställda och rättvisa resultat. 

 

Studiens resultat och analys visar på att lärare och elever inte nödvändigtvis inte delar en 

gemensam ämnesuppfattning där lärare av tradition ser ämnet som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne. I kontrast till detta ser man att eleverna istället ser ämnet som ett praktiskt 

färdighetsämne då de efterfrågar praktisk nytta av ämnesinnehållet.  
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Abstract: 

A survey conducted by the OECD (Organization for Economic Co-Operation and 

Development) shows that school results among Swedish 15 year olds are rapidly declining, 

and that non of the other partaking countries show a drop of this scale, for the same period of 

time. This text is a study that focuses around how understanding of the subject construction, 

within the subject of Swedish differs between teachers and their students. A selection has 

been made, and it consists of three classes of second year students in three different Swedish 

high schools, all from the same medium sized municipality. The students also have in 

common that they are striving for future higher studies, based on their choice of 

specialisation. This essay serves to prove how joint understanding of what the subject consists 

of, affects the possibility of fair and equal grading. 

 

The result of this survey shows that teachers and students do not necesarilly share a common 

understanding of what the subject is. Of tradition, teachers tend to look upon the subject as a 

literary subject, from a historical perspective. In contrast to this, it is evident through this 

study that students generally percieve it as a subject focused upon proficiency, because they 

want future practical use of that which is studied. 
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1. Inledning 

Denna undersökning har utforskat ämnet svenska i relation till elevers och dess lärares bild av 

ämnet. Styrdokumenten avgör lärarens utformande av undervisningen, men det är inte en 

självklarhet att den påverkar bilden av hur eleverna ser på ämnet svenska, vilket är avgörande 

i hur eleverna presterar. Om läraren utformar undervisningen på premisser som inte eleverna 

delar kommer resultaten att bli felvisande, och det är därför av yttersta vikt att det råder ett 

samförstånd (mellan lärare och elever) över de mål och kriterier som gäller, för en god och 

jämställd prestation och rättvisa resultat. 

Programme for International Student Assessment är en global kunskapsundersökning som 

utförs av OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) som med 

jämna mellanrum presenterar de en lista på världens utbildningsnivåer, med fokus på ett antal 

ämnen (Enkvist, 2013). Den senaste forskningsrapporten publicerades 2011 och resultatet 

visade att Sverige hade sjunkit flera placeringar i samtliga undersökta ämnen (matematik, 

läsförståelse och naturkunskap). Sverige har den största resultatförsämringen av samtliga 33 

OECD-länder, och landet har gått från att prestera över genomsnittet till att ligga långt under 

på samtliga tre områden (OECD, 2012). Denna övertydliga trend påvisar att om åtgärder inte 

utförs inom snar framtid kommer Sverige snart att tillhöra en av de mest obildade nationerna i 

Europa (Bergman, 2007). 

År 2011 publicerades den senaste läroplanen för gymnasiala studier i Sverige; Gy11 

(Skolverket: 2011). Med den följde en rad förändringar och omformuleringar ifrån den 

föregående, Lpf94, som kommer att forma en skola för det unga 2000-talet. Genom 

diskussioner med lärare, och egna analyser av styrdokumenten har det framkommit att det 

finns stora skillnader i kunskapskrav och betygsskalan i jämförelse mot den gamla, och detta 

har skapat förvirring hos både elever och lärare. De lärare som deltagit i studien är överens 

om att de krav som ställs på eleverna för att uppnå det högsta betyget, är högre nu än med den 

tidigare betygsmallen; ”får du ett A kan du söka jobb på DN: s kultursida” (lärare, Skola 2). 

Samförståndet gällande tolkningen av styrdokumenten är av större vikt idag, i och med de 
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högre krav som ställs på eleverna, och det är just detta samförstånd som denna studie söker att 

finna. 

Hur ser då ämnesuppfattningen ut hos elever, respektive lärare? Vad är det som eleverna 

förväntar sig att det individuella ämnet ska innehålla, och stämmer deras föreställning överens 

med Skolverkets och lärarnas bild? 

 

2. Bakgrund 

Detta kapitel kommer att lägga grund för analysen som kommer presenteras senare i texten. 

Kapitlet kommer att innehålla tidigare forskning inom svenskundervisningen och även hur 

kursplaner har utvecklats från 1960-talet och framåt. Större fokus kommer att läggas på att 

jämföra den nuvarande kursplanen med den föregående, och de tidigare benämns bara i stort. 

Följt av detta kommer kursmål i Gy11 att undersökas närmare med störst fokus på 

kursplanens nykomling: Språkuppbyggnad. Delmålet är inte nytt inom 

språkstudiesammanhang, men har under föregående kursplan inte haft något uttryckt 

utrymme. Det gör detta område specifikt intressant då det tyder på att en tillbakagång eller 

reformering har skett i den moderna kunskapssynen. 

 

2.1 Svenskämnets utveckling 

Svenskämnet har ur historisk synpunkt haft en betande roll inom det svenska 

utbildningsväsendet. Det har följt samhällstrenden och behovet har med tiden utvecklats till 

det ämne vi känner till idag. Från 1960-talet har gymnasieskolan utvecklats som följd av nya 

kursplaner. Den senaste publicerades 2011 under namnet Gy11. Detta stycke kommer att ge 

en kort historisk beskrivning av de tidigare kurs- och läroplanerna och lägga fokus på 

kursmålen för kursen Svenska B i det senaste föregående styrdokumenten: Lpf 94.  

 

En stor skillnad i den tidiga läroplanen, lgy65, i jämförelse med de efterkommande är att dess 

innehåll bestod av kursplaner inom svenskämnet för tre separata skolformer; gymnasieskolan, 

yrkesskolan samt fackskolan. Ett motsvarande Svenskämne till det vi känner till idag fanns 

representerat på gymnasieskolan och fackskolan. Gymnasieskolan och fackskolan skiljde sig 
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åt genom att den förstnämnda var en treårig utbildning likt nutidens gymnasium, och 

fackskolan bestod istället av en två-årig. Detta ledde till att man valde att skilja svenskämnet 

åt och skräddarsy en för respektive skolform. Det gymnasiala svenskämnet hade en mer 

djupgående kurs än fackskolans, som var mer övergripande. Denna läroplan byttes dock ut 

1970 mot en ny, Lgy 70, där de tre skolformerna blev en. Fackskolan avskaffades och 

yrkesskolan integrerades i den nya gymnasieskolan. Tredelningen av kursplanerna levde 

vidare som en relik av den gamla skoluppdelningen i en ettårig, två-årig samt treårig 

skolform, som på olika nivåer gav eleverna kunskaper utifrån vad man ansåg relevant för 

respektive elevgrupp. Yrkesinriktningarna i den dåvarande gymnasieskolan hade ett ettårigt 

svenskämne och de teoretiskt inriktade två- och treårslinjerna hade varsitt svenskämne. Detta 

skapade en uppdelning där lärarna för de längre utbildningarna ansåg att yrkesskolans elever 

fick en alltför basal utbildning. Det kvarstod även en segregation mellan de teoretiska och 

yrkesinriktade linjerna då de ofta befann sig i separata byggnader. Läraren på de teoretiska 

linjerna fick härmed även en inofficiellt högre status än den på de yrkesinriktade linjerna i och 

med de högre kraven på eleverna (Thavenius, 1999).  

2.1.1 Lpf94 och Gy11 

År 1994 publicerades en ny läroplan; Lpf 94. Denna skulle omfatta alla frivilliga skolformer, 

bland annat Gymnasiet. I de nya styrdokumenten avskaffades delningen av en yrkesinriktad 

och en teoretiskt inriktad gymnasieskola, och härmed fanns enbart en kursplan som omfattade 

samtliga elevers svenskundervisning. För kursen Svenska B fanns följande kursmål: 

 

Eleven skall 

kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar 

och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och 

budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte. 

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett 

redskap i kommande studier och arbetsliv. 

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer 

samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning. 
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ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella 

verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker. 

kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan 

bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort. 

känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från 

äldsta tider till våra dagar (Skolverket, 1994). 

I den nuvarande kursplanen inom samma ämneskurs, ombenämnd Svenska 2, från 

styrdokumentet Gy11 finns det tydliga likheter till den föregående kursplanen. Vissa 

uppdateringar förekommer dock i form av mer specifik fokus på exempelvis retorik. 

Utöver de likheter som finns så har grammatik fått en egen del av den nya kursplanen, 

något som inte finns representerat i den föregående.  

Den nuvarande kursplanen för Svenska 2 påvisar att undervisningen ska behandla 

följande centrala innehåll: 

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. 

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.  

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk 

granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande 

texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.  

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från 

olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. 

Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen 

har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har 

påverkat samhällsutvecklingen.  

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 

användning.  

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt 

hur de samspelar i grammatiken.  
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Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter (Skolverket, 2011). 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Ämneskonstruktioner 

Lars-Göran Malmgren (Molloy, 2003) har genomfört litteraturpedagogisk forskning i ämnet 

svenska och kommit fram till att det finns tre huvudsakliga ämneskonstruktioner, det vill säga 

tre återkommande bilder om ämnets natur och vad ämnet förväntas fylla för funktion. Dessa 

lyder enligt följande;  

1. Svenska som ett färdighetsämne. 

2. Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. 

3. Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne.  

Detta betyder att det finns tre huvudsakliga sätt att uppfatta ämnet svenska. I den översta 

konstruktionen handlar det om att ämnet främst är ett språkligt ämne, det vill säga ett ämne 

som ska vara till praktiskt nytta för eleverna; Man ska läsa för att öka läsförståelse och 

utförande, och skriva för att förbättra skrivförmågan. Den andra konstruktionen handlar om 

att framhäva den litteraturhistoriska aspekten och att ge eleverna bildning i kulturarv. Den 

tredje konstruktionen utgår ifrån elevernas erfarenheter och förutsättningar. Elevernas 

språkliga utveckling ska ske i ett sammanhängande kunskapssökande arbete och ska ingå i 

äkta kommunikativa sammanhang. 

2.2.2 Diskussioner och muntliga presentationer 

Att tala inför grupp är det som upplevs allra värst hos eleverna, för många till och med värre 

än skräcken inför döden (Brodow, 1996). Exponeringsängslan är något som många elever 

känner ofta, framför allt med fokus på känslorna genans och skam. Är eleven inte nöjd med 

ett arbete känner denne överlag inte sig manad till att visa upp det, då det finns en rädsla för 

att göra bort sig. Detta kan enligt Brodow gälla all form av exponering och handlar inte enbart 

om att specifikt tala inför en grupp. Det kan vara minst lika påfrestande för en elev att hoppa 

över en plint på gymnastiklektionen som för en annan elev att göra ett muntligt framförande 

inför sina klasskamrater. Vad det handlar om är alltså inte enbart en rädsla för att tala, utan det 

handlar om en djupare rädsla för oönskad exponering. Detta kan göra att elever inte gärna 
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känner sig villiga att utföra muntliga presentationer eller bli kritiskt granskade av sina 

klasskamrater. 

2.2.3 Svenska och internationella författarskap – Skönlitteratur, teater och 

film 

Arbetet med skönlitteratur och läsandet i sig ska inte enbart ses som något roligt, utan 

måste även användas som en källa till ny kunskap. Med det sagt avsägs dock inte den 

lustfyllda aspekten med läsning. Vad som istället menas med detta är att det hellre ska 

komma som ett resultat av läsandet i sig (Brodow, 1996). Det framhålls att det många 

gånger är vanligt att lärare väljer en undervisningsmetod med fokus på 

envägskommunikation som betonar förmedling av en litteraturhistorisk kanon, trots att 

många ställer sig ifrågasättande till hur effektiv eller relevant sådan typ av undervisning 

är. Detta fenomen är relaterat till deras habitus samt organisationes institutionella villkor 

och skolkultur. Kanon presenteras ofta episodiskt och genom sekventiell framställning. 

En grund till detta vilar i en lärartradition att innehållet är väsentligt och inte går att 

bortse ifrån, som i sin tur bygger på skolors tradition av texturval och att lärare vill 

uppfylla föreställningar om vad som förväntas av dem (Lundström, 2007). I kontrast 

med traditionen av undervisningstyp finns det en splittring inom svenskämnet där två 

målsättningar försöker upprätthållas. Den ena pekar mot att läsningen skall fungera som 

indiktor för utveckling av elevens identitet, medan den andra pekar mot läsförståelse 

och en kulturarvsförmedling.  

2.2.4 Svenska språkets uppbyggnad 

Grammatiken har haft en naturlig roll i tidigare styrdokument, men att det finns några 

faktiska belägg för att grammatikstudier förbättrar elevernas språkfärdigheter avslås av 

Nilsson (2000). Anledningen till att momentet fått stor del tidigare har enlig Nilsson 

haft att göra med att det traditionellt haft stor plats i undervisningen och att den till och 

med har sina rötter i den gamla latinskolan. Den traditionella syn som genomsyrat 

språkundervisning hade sin grund i tanken att man isolerat ska träna utformningen av 

språket innan man börjar analysera dess innehåll. När latinet regerade bland de lärda i 

Sverige fanns en utbredd syn på språket som källan till logiken, då det troddes att 
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språkets lagar var identiska med tänkandets. Att lära sig om språkets uppbyggnad och 

skrivregler innebar detsamma som att öva sig i tänkande. Man ansåg även att 

grammatisk kunskap var grunden till moraliskt beteende. 

Det unga sinnet vänjes från början till slarf och halhet, till oreda och 

håglöshet, minnet tappar sin hålltång, tanken sin spänstighet och lynnet 

sjelf sin fasthet och kärna. Dereföre böra form och regel icke blott 

inpreglas, utan den böra tatueras in i det unga sinnet, så att de sitta qvar 

för lifstiden (Brodow, Nilsson & Ullström, 2000, s.15). 

Bildningsgraden bestämdes härvid av den grad du kände språkets regler. Man såg därför 

detta som skolans främsta bildningsform. Under 1800-talets mitt lukrades denna syn 

upp, och man kan läsa hur Svenska Akademin förde en modernare syn på språket. Den 

kritiserades hårt då den aldrig uttalde vad som var rätt och fel, utan istället fokuserade 

på hur man brukar göra.  

I den moderna grammatikundervisningen finns det ett antal vanliga argument för dess 

relevans inom språkämnet. I boken retoriken kring grammatiken (2000) listas fem 

huvudargument där det första menar att grammatikundervisning kan göra det enklare för 

personen att vid revidering av en text att omformulera och bearbeta den preliminära 

versionen. Man menar att man öppnar ögonen för språkets uttryckssida. Tack vare rätt 

genomförd grammatikundervisning blir det enklare för elev i egenskap av författare att 

genomföra revidering och därmed få en bättre slutversion av sin text och sina tankar. 

Det finns däremot ingen forskning som styrker detta, men däremot finns det forskning 

som tyder på att grammatikstudier inte påverkar skrivfärdigheten alls. 

”grammatikkundervisning er noe av det minst lønsamme en kan sette in med hvis det er 

bedret språkeferdighet en er ute etter” (Brodow, Nilsson & Ullström, 2000: s.20).  

Det andra argumentet som presenteras handlar om ett kulturarv som måste bevaras, men 

detta avvisas med motargumentet att detta egentligen är ett uttryck av självberöm för 

dem som faktiskt gått igenom en lång utbildning. Detta betyder att det blir en sorts 

upprätthållelse av en segregering mellan det fina språket och det fula språket. Kulturarv 

kan vara positiva, men även destruktiva och värdelösa (Brodow, Nilsson & Ullström, 

2000).  
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Det tredje argumentet är nära besläktat med det närmast föregående, då det fokuserar på 

det egentliga språkets riktighet och hur det lätt förfaller om inte det normativa bevaras 

och kodifieras. Detta argument har delvis avfärdats då ”ungdomar tycks aldrig ha talat 

så dåligt som 'nuförtiden', alldeles oavsett när denna tid infallit” (Ibid: s.21). I en artikel 

från 1963 beskriver en adjunkt att ungdomar inte känner igen slanguttrycken som hen 

använde när hen var ung, och menade därmed att språket till och med utarmas när det 

gäller slangord. Artikeln avslutades med ”kanske hamnar vi snart i den stora tystnaden” 

(Brodow, Nilsson & Ullström, 2000: Ibid.) 

Det fjärde argumentet handlar om tanken att det är fördelaktigt, eller nödvändigt vid 

inlärningen av ett främmande språk, att kunna det egna språkets grammatik. Om eleven 

kan reglerna för ett språk, går det att jämföra med reglerna hos ett annat språk.  

Det femte och sista argumentet som listas pekar på vikten av att ha insikt om det 

centrala innehållet i människors liv, där språket väldigt tydligt utgör en del. Samtidigt 

bör nämnas att grammatiken enbart är en liten del av språket, vilket gör detta argument 

svårt att enbart hållas vid. 

2.2.5 Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden 

Svenska elever har historiskt sett visat ett svalt intresse för de skandinaviska grannländerna 

och deras språk. 

Studier har visat att bland de tre befolkningarna (den svenska, norska och danska) så har den 

svenska befolkningen minst intresse av grannländernas kultur. På en tregradig skala, där 1 är 

lägst och 3 högst placerade sig svenskarna på 2,73 i jämförelse mot danskarnas 1,60 och 

norrmännens 1,53. Här ser vi tydliga tendenser mot att svenskar överlag är dåliga (i 

jämförelse med våra grannländers befolkningar) på att ta del av den skandinaviska kulturen 

med undantag för den egna. En effekt av detta är att svenskar överlag är ganska dåliga på att 

förstå grannspråken och Brodow (1996) drar här en parallell till den tregradiga studien som 

presenterades ovan. Han menar att brist på förkunskap kan leda till brist på intresse. Med detta 

menas att på grund av att svenskar är dåliga på att ta del av grannländernas television, 

litteratur och övrig kultur så finner eleverna i skolan inte samma intresse för dessa i 

jämförelse med exempelvis engelsk och amerikansk kultur. Brodow påpekar också att många 

elever har varit i Grekland eller på Kanarieöarna men kanske aldrig satt sin fot i ett annat 



14 
 

nordiskt land. Förkunskaper och egna erfarenheter bestämmer vad som är av relevans och vad 

som inte är av relevans (Brodow, 1996). 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och se över huruvida lärares och elevernas 

föreställningar om svenskämnet överensstämmer. Skiljer sig uppfattningen av ämnet så finns 

risk för att eleverna har en specifik förväntan på ämnet som antingen inte upprätthålls eller 

formar undervisningsutförandet. Alternativt att de inte finner någon relevans i det innehåll 

som deras lärare presenterar, vilket i sin tur skulle påverka studieprestationen och resultaten. 

Oavsett utfallet av en splittrad ämnesuppfattning mellan elev och lärare finns det en uppenbar 

negativ effekt, jämförbart med en arbetsledare och en arbetsgrupp som inte delar gemensam 

uppfattning en uppgifts utförande och syfte. En innehållsmässig klarhet som förmedlas av 

lärare kombinerat med en tydlig förväntan mellan gemensamma parter är grundläggande 

stöttepelare i ett proaktivt arbete för goda resultat i skolan (Ellmin, 2011). Är samtliga 

medverkande insatta i de mål och förväntningar som standardiserats av läroplanen som 

Skolverket presenterar samt har en gemensam och överensstämmande ämnesuppfattning 

kommer resultaten återspegla detta i form av rättvisare bedömningar (från elevens och 

lärarens perspektiv), tydligare instruktioner och effektivare utförande (Hattie, 2011).  

 

För att specificera syftet finns det två specificerade frågeställningar i uppsatsen som kommer 

att genomsyra studiens fokus och utfall. 

 Hur skiljer elever och deras respektive lärares inställningar och uppfattning om 

svenskämnet? 

 Hur förhåller sig elever och lärares bild av svenskämnet till den nuvarande läroplanen 

och kursplanen? 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer metoder som använts för att belysa frågeställningarna presenteras och 

motiveras. Här kommer även urvalsprocessen beskrivas, dvs. på vilka premisser de skolor, 

klasser och lärare som valt att delta i denna studie valts ut, hur kontakt mellan dem 

upprättades och hur vi gått tillväga för att ta hänsyn och respektera eleverna, lärarnas och 

skolornas anonymitet, integritet och anseende. Därefter beskrivs den praktiska aspekten i hur 
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vi gick tillväga under datainsamlingen och slutligen hur datan bearbetades och tolkades. 

Uppsatsens formalia är i enlighet med Språkrådets formatmall som presenteras i 

boken svenska skrivregler (2008). 

 

4.1 Sekretess 

Innan enkäterna delats ut till de medverkande har dessa blivit informerade om sekretessen 

kring arbetet. De har även blivit informerade om syftet med undersökningen, och hur utfallet 

kan komma att användas för fortsatt forskning. Samtliga medverkande var vid 

undersökningstillfället över 15 år, och av denna anledning finns här ingen anledning att 

efterfråga förälder/vårdnadshavares samtycke för undersökningen, då den heller inte är av 

etiskt känslig karaktär. Anonymiteten i enkätstudien är av största vikt, och detta har 

deltagarna blivit informerade om. Sekretessen i undersökningen är i enlighet med 

vetenskapsrådets regler gällande forskningssekretess för humanisktisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.2 Metodval 

Metodvalet består av en enkätundersökning, med en mindre och kompletterande 

intervjuundersökning, standardiserad utifrån enkätundersökningen. Vid insamlandet av 

underlag gällande elevernas åsikter och värderingar har en enkätundersökning tillämpats. 

Dessa har sorterats in i tre huvudgrupper baserade på vilken utvald klass och skola de kommer 

ifrån. Med syfte att få ett likställt underlag för komparativ jämförelse och producera diagram 

för att påvisa eventuella samband och/eller skiljaktigheter fick även deras respektive lärare 

genomföra enkäten. För att komplettera datan med kvalitativt underlag utfördes även 

intervjuer med klassernas respektive lärare. Detta är för att ge ett tydligare svar på vissa frågor 

som i annat fall kunnat föda spekulationer istället för ett konkreta svar. 

4.2.1 Enkät 

Enkätens utformning avser att belysa svar för ett flertal olika aspekter som kan ligga till grund 

för svenskämnets uppfattade konstruktion. Detta för att med brett underlag kunna motivera 

och skapa starkare kopplingar och tydliga nyanser i vad som ligger i båda parternas intresse i 

jämförelse med deras prioritering, självuppfattning och uppskattning. Undersökningsmetoden 



16 
 

avser därmed inte att primärt avgöra vad som ligger i eleverna och lärarans personliga 

intresse, utan snarare i vad de prioriterar och varför. Enkäten består sammanlagt av 11 frågor 

och behandlar aspekterna: 

 Medvetenhet 

 Informerande 

 Attityd 

 Slutbetyg 

 Klassrumsklimat 

 Kunskap 

 Pedagogiskt underlag 

 Intresse 

 Egen ämnesuppfattning 

 Rangordning av delmomentens vikt i undervisningen 

 

Av de 11 frågorna består sju av dem av attityd- och åsiktsfrågor där en skala om fem steg 

appliceras som svarsalternativ. Fråga ett kompletteras även med en sluten ja/nej-fråga för att 

påvisa eventuell brist i kommunikation. Utöver detta finns det en kortsvarsfråga där enkätens 

deltagare får välja att beskriva undervisningen med tre ord kompletterat med en öppen fråga 

där önskemål i undervisningen lyfts fram. Slutligen kommer en rangordningsfråga där en 

skala om ett till sex appliceras vars medelvärden vilar till grund för jämförande linjediagram. 

Detta för att påvisa skillnader eller likheter i prioritering av delmoment och därmed ge en bild 

av klassernas genomsnittliga ämnesuppfattning i jämförelse med lärarens. 

 

Fråga tre och fyra ser olika ut vid en första anblick, men det finns en tanke med detta. Båda 

två tar upp vikten av svenskämnet med fokus på individens kunskaper i ämnet. 

Styrdokumenten sätter betygsmål och betygskriterier, och bestämmer därmed vad som krväs 

fö att ha goda kunskaper samt godkända kunskaper. Fråga fyra blir därmed Skolverkets syn på 

svenskämnet och eleverna svara här på hur relevanta de tycker att dessa mål och kriterier är. 

På fråga tre svarar de på hur viktigt det är med goda svenskkunskaper, vilket egentligen tar 

upp samma sak om de delar kunskapssynen med Skolverket. Finns det en skillnad i 
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ämnesuppfattningen så kommer det att synas vid jämförelsen av resultaten i dessa frågor. 

 

Frågornas olika konstruktion skapar möjlighet till variation i resultatspresentationen och ger 

en bredare och tydligare bild av klassernas individualitet. De fungerar även som en 

katalysator i hopp om att få kvalitativa svar, då för lika frågor riskerar att trötta ut deltagarna 

och får dem att svara i slentrian. Svaren fungerar som ett kvantitativt underlag för att utifrån 

dessa utgöra en kvalitativ studie (Trost, 2007). 

 

 

4.2.2 Intervju 

Då de lärarna som utförde enkäten är betydligt färre än antalet elever i deras klasser 

kompletterades deras enkätsvar med intervjuer. Sammantaget var det frågor som var riktade 

till lärarrollen specifikt och behandlade personliga bilder av hur de själva uppskattade 

svenskämnets natur. Idéen med intervjuerna var att ge en rättvisare och mer yrkesförankrad 

bild av hur det är att arbeta som lärare i ämnet svenska. Aspekter som inte kan avläsas i 

enkätutfallet låg i fokus, såsom skillnaden mellan att arbeta mot den nya läroplanen (Gy11) i 

jämförelse med den gamla (Lpf94) och även frågor relaterade till möjligheten till uppdaterat 

studieunderlag och det nya betygssystemet diskuterades. Intervjuer utfördes med klassernas 

egna svensklärare, då studiens resultat vilar på att läraren har en etablerad kontakt med 

eleverna och insikt i deras undervisningssituation. Då de intervjuade personerna svarade i 

egenskap av representanter för sin undervisning och skolorganisation valde vi att vara två 

närvarande intervjuare vid samtliga intervjutillfällen. Detta även för att möjliggöra 

insamlingen av information i största möjliga mån möjligt (Trost, 2010). 

4.3 Urval och avgränsningar 

Studien utfördes på tre kommunala gymnasieskolor i en medelstor kommun någonstans i 

Sverige. Från början etablerades kontakt med respektive rektor för de programmen som valts 

att lägga fokus på i studien. Efter presentation av studiens syfte och tilltänkta utförande gavs 

tillåtelse att utföra den på samtliga skolor och vidare kontaktuppgifter till klassernas 

ämneslärare delades. Det var av stor relevans för studiens utförande och resultat att de tre 

klasserna var studieförberedande program av olika utbildningsinriktningar som läste samma 
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ämneskurs. Detta för att få en allmän översikt av eventuella olikheter och tendenser som inte 

är begränsade till endast en specifik skola eller programinriktning. De utvalda klasserna gick 

andra läsåret på gymnasiet och läste därmed kursen Svenska 2. Att specifikt andraårsklasser 

valdes med motivering att klasserna skulle vara halvvägs igenom sina gymnasieår så att 

klassrumsklimat och rutin hunnits etablerats i klassrummet (Cederberg, 1997b) och lärarna 

haft möjlighet att genomföra kursen minst en gång tidigare (då de nya kursplanerna infördes 

2011 är detta det första läsår då kursen Svenska 3 hålls, varpå lärarna inte har en 

erfarenhetsram i hur kursen skall utföras och genomföras). Detta för att ge studien så likartade 

förutsättningar som möjligt och underlätta analysen av deras förväntningar i förhållande till 

kursplanen. Urvalet blir således snarare ett representativt icke-slumpmässigt 

bekvämlighetsurval (Trost, 2007), då klasserna med respektive lärare är noga utvalda för att 

representera olika typer av klasskompositioner inom olika skolorganisationer. Enkäten 

delades ut till samtliga klasser och tillhörande lärare. Samtliga elever som var närvarande vid 

tillfällena fyllde i enkäterna.  

 

I anslutning till enkättillfällena utfördes kvalitativa intervjuer med klassernas respektive 

lärare, därmed även de utifrån ett bekvämlighetsurval. Endast tre lärare blev intervjuade, då 

det är av vikt för forskningsunderlaget att påvisa korrelationen och uppfattningen av 

svenskämnets natur mellan läraren och dess egna elever. Materialet skulle därmed bli 

irrelevant om andra lärare utöver klassens egna intervjuades, då den läraren inte har en 

relation till klassrum- och undervisningssituationen. 

 

Avgränsningar och problemformuleringar i utförandet av denna studie har ett par 

avgränsningar gjorts; detta är för att ge ett så talande resultat som möjligt. Studien ska ses 

som en bred undersökning som tittar på olika typer av klasser och lärares förväntan snarare än 

en hel organisations. De utvalda klasserna läser olika program för att belysa att eventuella 

liknande tendenser eller resultat inte är baserade på skolorganisationen eller specifik lärare. 

Därav så är klasserna även utvalda och spridda över tre olika gymnasieskolor, varpå 

klassernas programval är karaktärsbundna till just deras specifika skola. Skolorna är 

kommunala och ska därmed ha samma eller gemensamma förutsättningar. Det skulle därmed 

påverka resultatet negativt om friskolor inkluderades, då de utgår från andra förutsättningar, 
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resurser och teorier i sin undervisning. Ett praktiskt problem som uppstår är elevantalet och 

jämförelse klasserna emellan. De tre valda klasserna som deltar i undersökningen är av olika 

storlek och representativ könsfördelning, vilket i viss mån påverkar resultaten. Detta tas i 

beaktning men går inte att påverka då klasskompositioner inte är fast bestämda på förhand. 

Det är dock inte antalet som är av störst relevans i studien, utan de tendenser, likheter och 

skillnader som kan påvisas mellan klasserna och deras respektive lärare. Urvalet bör därmed 

ses som en sticksprovundersökning av verkligheten. Då tendenserna är baserade på 

medelvärden skall därför inte antal deltagare i klassen vara av störst betydelse; snarare snittet, 

som blir en tydligare representativ bild av hur en verklig klasskomposition kan se ut. Studien 

är förlagd på gymnasial nivå snarare än grundskolenivå då den förstnämnda inte är en 

obligatorisk skolform varpå eleverna själva valt sina respektive utbildningar, till skillnad mot 

grundskolan. Att påpeka är också att studien inte fokuserar på eventuella intresseområden 

eller redan införskaffade kunskaper inom ämnet, utan istället fokuserar på insikt i läroplanen 

och hur den formar förväntningarna på ämneskonstruktionen. Frågorna berörande kunskap 

och intresse fungerar som katalysatorer för att styrka grundläggande teser och analys.  

4.4 Procedur 

4.4.1 Enkäter 

Enkäterna (Bilaga 1) skickades till resp. tillfrågade lärare för granskning innan de godkändes 

för utdelning i klasserna. Vid utdelningstillfällena valde vi att själva närvara vid 

genomförandet av dessa för att undvika att få ett bristfälligt informationsunderlag. Vid ett av 

de tilltänkta tillfällena var det för få närvarande, vilket resulterade i att vi fick anordna ett nytt 

möte och återkomma senare. Väl på plats presenterade vi oss själva, vår studie och vad vi 

ville att eleverna skulle göra. Vi var mycket noggranna att påvisa den forskningsetiska 

aspekten av studien, dvs. att eleverna naturligtvis var anonyma och att vi naturligtvis tog 

hänsyn till skolornas och klassernas integritet. Samtliga närvarande elever och tillhörande 

lärare svarade på enkäterna (Sammanlagt 63 enkäter). Enkäten tog mellan 10-15 minuter att 

fylla i för varje klass.  
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4.4.2 Intervjuer 

Tre intervjuer utfördes i anslutning till samma tillfälle då enkäterna delades ut. Intervjun 

bestod av frågor som krävde utförligare än svar än vad enkäten kunde urskilja och hanterade 

frågor specifikt riktad till lärarens arbete och perspektiv av svenskämnet. Anteckningar 

utfördes under varje intervju och intervjuerna varade i genomsnitt mellan 25-30 minuter. 

Intervjuerna utfördes på plats i resp. lärares arbetsrum eller klassrum. Lärarna hade inte fått 

veta frågorna, men hade blivit informerade om studiens syfte och fått se över enkäten på 

förhand. 

4.5 Analysmetoder 

Det totala antalet elevenkäter (60) delades upp i tre grupper, fördelade på de olika skolorna. 

Därefter räknades ett medelvärde ut utifrån detta. Detta gjordes med de tre grupperna, och av 

resultatet skapades stapeldiagram för att påvisa eventuella skillnader och likheter. På fråga 9 

analyserades de valda värdeorden och antal ord beräknades, varpå de mest återkommande och 

frekventa värdeorden noterades. På fråga 11 räknades medelvärden ut på vartdera delmoment, 

och presenteras i ett diagram tillsammans med klassens respektive lärares svar för att 

synliggöra eventuella skillnader och likheter i hur de väljer att prioritera inom ämnesområdet. 

I kombination med detta slogs alla enkätsvaren ihop varpå det totala procentantalet av 

eleverna som svarat räknades ut och fördes in i ett ytterligare stapeldiagram för att påvisa 

eventuella allmänåsikter och spridningen av totala svar. Likaså gjordes ett diagram där det 

totala medelvärdet av alla elevenkäters svar på fråga 11 togs i beräkning. Detta är för att 

synliggöra eventuella liknader eller skillnader med de respektive klassernas diagram.  

 

4.6 Metoddiskussion 

Insamlandet av data fungerade effektivt då vi valde att vara närvarande vid utförandet och 

insamlandet. Detta för att säkerställa att så många som möjligt utförde den och att säkerställa 

att de kom tillbaka. Det fungerade även som ett tillfälle för de som utförde enkäten att ställa 

frågor angående enkätens utformning direkt till upphovsmännen istället för att välja att tolka 

resultaten fritt, något som talar för en mer enhetlig tolkning och utförligare resultat. Det tog 

dock mer tid och krävde mer planering att utföra dessa besök vid enkätutförandena. Om man i 

kontrast istället valt att skicka samtliga enkäter till kontaktpersoner hade 
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spridningsmöjligheten och det totala enkätantalet kunnat utvidgas och bli större, något som 

möjligen lett till data innehållande fler aspekter av intresse för analys. Efter övervägning av 

studiens syfte och eventuella resultat valde vi dock att centrera enkätantalet till färre klasser 

och istället närvara vid tillfällena.  

5. Resultat 

Här nedan kommer samtliga data från våra enkättillfällen att presenteras, samt vävas samman. 

Enkäterna behandlar ett flertal olika aspekter av inställning och föreställning inom ämnet och 

ger ett allmänt brett bakgrundsmaterial av urvalsgruppen. Figurerna kommer att presenteras 

på olika sätt utifrån frågornas innehåll och syfte. Diagrammen är benämnda utifrån numret på 

frågan i enkäten och kommer inte presenteras kronologiskt. De kommer att presenteras i 

annan vald ordning där relevansen och förhållandena mellan dem är av större vikt.  

 

5.1 Allmän kännedom om betygskriterier 

På frågan om hur medvetna eleverna är om kursen mål och kriterier (fråga ett, se bilaga) blev 

svaren i respektive skola tämligen jämna (se figur 1.1). Resultaten visar på en minimal 

differens mellan klassernas snittmedvetenhet, och att en klar majoritet av eleverna anser sig 

ha medelbra eller bättre insikt i kursens mål och kriterier. När man sätter detta i korrelation 

med det totala elevsvaret ser vi med klar majoritet att eleverna svarat med en trea, eller en 

fyra – Ett svar som motsvarar ”måttlig” eller ”över måttligt” i graderingsskalan (se figur 1.2).  

På nästkommande fråga tillfrågades eleverna om de ansåg sig ha blivit väl informerade av 

sina respektive lärare om betygskriterierna över huvudtaget. Det totala elevsvaret var det 

endast en tiondel av samtliga elever som ansåg sig att inte blivit informerade om 

betygskriterierna (se figur 2.1). Vid juxtapositionering med figur 1.2 går det att urskilja att det 

även är en tiondel (10 %) av de samtliga elevantalet som besvarat frågan med de svaga 

siffrorna ett eller två. Resultatet beskriver att samtliga klasser genomsnittligt har måttligt god 

insikt i kursens kriterer och mål, något som talar för en medvetenhet om de krav och mål som 

läraren har som uppgift att förmedla eleverna. En stor majoritet i det ena svarsalternativet av 

figur 2.1 talar för att detta har utförts och att klasserna erbjudits möjlighet att ta del av 

styrdokument och därmed tillfälle att bygga en gemensam ämnesuppfattning med sin lärare. 
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Figur 1.1 – ”Hur medveten är du om de betygskriterier och kursmål som innefattas i din nuvarande 

svenskundervisning (Svenska 2)?”: I samtliga klasserna har man i genomsnitt över ”måttlig” insikt i sina 

betygskriterier och kursmål. 

 

Figur 1.2 – Svarsspridningen av samtliga elevsvar – Fråga 1: En övervägande majoritet anser att de har ”måttlig” 

eller bättre insikt i kursens mål och kriterer. 10% av de deltagande anser sig ha dålig insikt eller ingen alls. 

 

Figur 2.1 – Svarsspridningen av samtliga elevsvar – Fråga 2: Elever har i stora lag uppfattningen av att de har 

blivit presenterade kursens mål och innehåll. 10% av de tillfrågade anser sig inte ha blivit väl informerad om 
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betygskriterierna och kursmålen. 

5.2 Kunskapsuppfattning och slutbetygets vikt 

På frågan om hur eleverna uppskattar sina nuvarande kunskaper inom ämnesområdet svarar 

eleverna med överrvägande majoritet att de besitter måttliga kunskaper eller bättre (se figur 

6.2) genom att värdera dem med 3 eller 4. Spridningen hos de samtliga elevsvaren påvisar att 

en klar majoritet uppskattar sina kunskaper som måttliga eller bättre (72,7 %). Fördelat på de 

tre skolorna är differensen minimal, där en skolas utfall är aningen starkare än de andra två (se 

figur 6.1). Resultaten påvisar att eleverna har en relativt god självuppfattning om sina egna 

kunskaper och därmed tydliggörs även att de besitter någon slags föreställning om vad 

svenskämnet innebär för dem.  

 

 

Figur 6.2 – Svarsfördelningen av samtliga elevsvar – Fråga 6: Överlag uppskattar de tillfrågade eleverna sina 

nuvarande kunskaper inom ämnesområdet som måttliga eller bättre där alternativ 4 är överrepresenterat. 

Sammanlagt 9% anser sig ha under måttliga eller rentav svaga kunskaper. 

 



24 
 

 

Figur 6.1 – ”Hur uppskattar du dina nuvarande kunskaper inom ämnesområdet Svenska?”: Två av skolorna 

anser sig överlag ha strax över ”måttliga” kunskaper medan en av skolorna anser sig genomsnittligt ha lite 

starkare förkunskaper.  

 

I samband med denna fråga ställs frågan om vikten av goda svenskunskaper där skola tre 

särskiljer sig markant från de övriga två (se figur 3.1). Samtliga klasser har svarat över 

medelsnittet och därmed anser att goda kunskaper är relevanta. Bland de samtliga elevsvaren 

är det endast 5 % som inte anser detta viktigt och sammanlagt 70 % som betonar att 

svenskkunskaper viktiga eller rentav mycket viktiga (se figur 3.2). I kombination med fråga 

fyra (se figur 4.1) kan vi utifrån dessa två resultat se en tydlig korrelation mellan vikten av ett 

gott slutbetyg med goda kunskaper.  

 

 

Figur 3.1 – ”Hur viktiga anser du att goda svenskkunskaper är?”: På en av skolorna särskiljer sig i 

slutresultatet då medelvärdet landar på ett större snitt än de andra två, ett tecken som tyder på att en större del av 

eleverna i klassen på Skola 3 betonar vikten av goda kunskaper högre än i de andra klasserna.  
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Figur 3.2 – amtliga elevsvar – Fråga 3: Svarsfördelningen talar för att de flesta överlag ser stor vikt att behärska 

goda svenskkunskaper. 7 av 10 (70%) anser det vara viktigt eller mycket viktigt. 

 

Utöver uppfattningen om ämneskunskaper ställdes frågan om slutbetygets vikt, där det är en 

tydligare skillnad i svaren (se figur 4.1). Medelvärdet hos skola 3 ligger högst (4,6), följt av 

skola 1 (4,2) och slutligen skola 2 (3,6). De olika svaren påvisar att klasserna att klasserna är 

av olika karaktär, och genomsnittligt värdesätter slutbetyget olika. En majoritet av eleverna 

markerar i alterantivet 4 eller 5 (78,3 %) och menar att slutbetyget är viktigt eller mycket 

viktigt. Viktigt att påpeka är att det endast är ett fåtal procentenheter som menar att detta är 

mindre viktigt, och att majoriteten av denna resterande del påvisar en neutral inställning till 

slutbetygets vikt i och med att de har valt alternativ 3 (se figur 4.2). 

 

 

Figur 4.1 – ”Hur viktigt anser du att ett bra slutbetyg inom svenskämnet är?”: En tydlig spridningsskillnad gör 

sig tillkänna, något som påvisar att klasserna betonar slutbetygets vikt olika mycket.  
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Figur 4.2 - Samtliga elevsvar – Fråga 4: Svarsfördelningen följer ett mönster där majoriteten anser sig att betyget 

är mycket viktigt eller av större vikt. Stapel 4-5 och är överrepresenterade med sina 78,3%. 

5.3 Yttre påverkan av studiemöjligheter 

Fråga fem och sju behandlar två yttre faktorer som påverkar inställningen till kursen utifrån 

de möjligheterna som är bundna till lektionerna. På frågan om hur bra studieunderlag eleverna 

ansåg sig ha, var svaret entydigt positiva och snarlika (se figur 7.1).  Utfallet är inte oväntat, 

då samtliga klasser har god tillgång till skolbibliotek, och har tilldelats varsin bärbar dator 

ämnad för skolarbete. Skolorna tillhandahåller även internetuppkoppling på skolområdet, och 

erbjuder tillgång till elektroniska databaser. 

De sammanställda elevsvaren ger en tydlig överblick som motiverar varje enskild skolas 

utfall, då sammanlagt 90 % anser sig ha god eller stark tillgång till studieunderlag och 

resurser (se figur 7.2). Ett liknande utfall får vi på frågan där eleverna ges möjlighet att 

beskriva klassrumsklimatet under lektionstillfällena, där medelvärdena är mycket lika, med 

Skola 2 i underkant (se figur 5.1). 76,6 % av eleverna har svarat att de uppfattar 

klassrumsklimatet som trivsamt, eller mycket trivsamt. Enbart 3 % har svarat i negativ 

bemärkelse (se figur 5.2). 
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Figur 7.1 – ”Hur bra studieunderlag och resurser anser du att du har i  din svenskundervisning (exempelvis 

böcker,datorer, biblioteksmöjligheter,film etc.)?: De jämna höga medelvärdena påvisar att eleverna anser sig ha 

goda möjligheter till studieunderlag.  

 

 

Figur 7.2 - Svarsfördelning av samtliga elevsvar – Fråga 7: Sammanlagt är det 90% av eleverna som anser sig ha 

över måttliga eller starka underlag för uträttande av sina studier. 10% av eleverna har svarat att underlaget är 

måttligt eller svagare. 
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Figur 5.1 – ”Hur trivsamt är klassrumsklimatet under lektionstillfällena?”: Utfallen på frågan är överlag jämna 

där Skola 2 presenteras som aningen i underkant från de andra. Resultatet påvisar att överlag är 

klassrumsklimatet trivsamt under samtliga klassers lektioner och denna aspekt påverkar därmed inte 

nödvändigtvis lektionernas innehåll och utförande i negativ bemärkelse.  

 

Figur 5.2 – Svarsfördelning av samtliga elevsvar – Fråga 5: Stapel 4-5 är i detta diagram överrepresentrade och 

motsvarar 76,6% av totala svarsprocenten. 3% anser sig att klassrumsklimatet är under måttligt trivsamt och 20% 

anser att klassrumsklimatet är medelmåttligt.  

5.4 Vikten av ämnesuppskattning 

På frågan där eleverna rangordnar hur roligt de anser ämnesområdet vara, i sig, går det att 

urskilja tydliga skillnader mellan Skola 2, i jämförelse med svaren i Skola 1 och 3. De 

senarenämnda skolorna påvisar en tydlig neutralitet i förhållandet till ämnet, när Skola 2 

istället påvisar ett lägre intresse för ämnesområdet (se figur 8.1). Bland de samtliga elevsvaren 
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syns en tydlig spridning, där ungefär hälften av eleverna svarat med alternativ tre (en neutral 

inställning). Den andra hälften av svaren är uppdelad i två nästintill lika stora delar, placerade 

på varsin sida om majoritetsstapeln (se figur 8.2). 

 

Figur 8.1 – ”Hur roligt anser du att ämnesområdet Svenska är?”: En tydlig skillnad påvisas mellan skola 2 i 

förhållande till de andra då medelvärdet på denna är under medel medan de andras resultat återspeglar varandra 

snarlikt. Resultatet pekar på att eleverna i den utvalda klassen på Skola 2 har en annan genomsnittlig 

intresseuppfattning om ämnet än resterande. 

 

 

Figur 8.2 – Samtliga elevsvar – Fråga 8: Diagrammet visar att det finns en tydlig spridning men som pekar mot 

en genomsnittlig dragning mot de mellersta staplarna 2-4 med överrepresentation av stapel 3. Av detta kan man 

utläsa att eleverna anser att ämnet varken är mycket roligt eller inte roligt alls. Uppfattningen av ämnet kan 

därmed överlag tolkas som att eleverna anser att ämnet är av måttligt intresse. 

5.5 Elevernas värdeord 

På fråga nio fick eleverna benämna sin undervisning med tre ord, som i deras mening 
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beskriver den. De fyra mest frekventa orden hos respektive skola har anteckats och finns 

presenterade nedan. Viktigt att tydliggöra, är att dessa ord enbart är de fyra mest frekvent 

använda, och de fanns representerade i samtliga klasser: 

 1. 2. 3. 4. 

Skola 1 Lärorikt Bra Varierande Roligt 

Skola 2 Tråkigt Bra Varierande Nödvändigt 

Skola 3 Tråkigt Varierande Lärorikt Roligt 

 

5.6 Elevkommentarer 

Fråga tio är en fråga som ger ett öppet svar där deltagarna i enkäten fick möjlighet att berätta 

vad de skulle vilja se mer av i sin undervisning. Allmänna tendenser påvisar en stor 

efterfrågan på mer muntliga aktiviteter, samt mer skrivande. Samtliga kategorier har någon 

form av representation, med undantag för språksociologi.  

Skola 1: En övervägande del av eleverna presenterar att de är intresserade av mer fokus på 

muntliga aktiviteter kopplade till ämnet, exempelvis debatt och muntlig redovisning. Skulle 

denna elevgrupp få välja, så hade de även haft större möjlighet att bestämma mer fritt, och 

arbeta mer inom egenvalda intresseområden som berör ämnet. Återkommande är även att 

många elever önskar att få arbeta mer med genreskrivning.  

Skola 2: En majoritet av eleverna skulle vilja se mer muntlig aktivitet under 

lektionstimmarna, och uppgifter relaterade till detta. Eleverna i skola två ser även mer 

filmrelaterad undervisning. 

Skola 3: Hos eleverna i denna klass ryms ett stort ointresse för momentet litterturhistoria. 

Litterär genreskrivning är det som denna klass istället skulle vilja se mer av i sin 

undervisning. 

5.7 Relevansrangordning av Svenska 2: s delmoment 

Fråga elva tar upp svar från klasserna och respektive lärare för sig och dess prioritering av 

momentens relevans, utifrån egna uppfattningar. Lärarnas svar och elevklassernas 

medelvärden finns presenterade i diagram nedan. Eleverna placerar över lag muntlig 
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presentation, litterär genreskrivning och grammatik högst. Den tydligaste skillnaden mellan 

de tre klasserna går att se i Skola 3: s svar i jämförelse med de övriga två skolklasserna, då de 

svaren är jämnare än de övrigas; mellan de första fem rangordnade momenten skiljer här 

endast 0,4 enheter. Lärarsvaren är väldigt tydligt liknande, och den enda skillnaden dem 

emellan går att finna i att en av lärarna valt att placera grammatik på plats fyra, och språk- och 

litteraturhistoria på plats sex, när de övriga två gjort tvärtom (se figur 11.1-11.3). I de 

följande diagrammen är ämnesordningen som presenteras följande: 1. Litterär genreskrivning. 

2. Muntlig presentation. 3. Skönlitteratur. 4. Språk- och litteraturhistoria. 5. Grammatik. 6. 

Språksociologi.  

 

Figur 11.1 – Rangordningslista av huvudmoment i svenska 2 – Skola 1: Överlag överensstämmer elevernas 

sammanlagda medelvärden med lärarens prioritering. De särskiljer sig dock i prioriteringen av Grammatik där 

elevernas svar rangordnar ämnet av högre relevans än lärarna och Litterär genreskrivning där lärarna väljer att 

prioritera ämnet som viktigare och enhetsmarginalen är större än de andra resterande områdena. Samma ämne är 

dock snittligt det näst mest prioriterade ämnet hos klassen även om snitten skiljer sig åt, något som talar för att 

eleverna inte delar en helt enhetlig syn av ämnesområdet.  
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Figur 11.2 – Rangordningslista av huvudmoment i Svenska 2 – Skola 2: Liknande tendenser med Skola 1 

återfinnes i detta diagram med skillnaden att grammatiken prioriteras högre och med högre medelvärde än hos 

Skola 1. Samma mönster i medelvärdesresultaten angående Litterär genreskrivning återfinnes i detta diagram 

men här syns även en prioriteringsskillnad i språk- och litteraturhistoria mellan läraren och eleverna.  
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Figur 11.3 – Rangordning av huvudmoment i Svenska 2 – Skola 3: Eleverna har här ett mer jämlikt medelvärde 

där inget ämne sticker ut i förhållande till något annat i positiv bemärkelse. Språksociologin är lägst rangordnad 

och överensstämmer med lärarens prioritering. Samma tendens likt skola 1 och 2 går att finna gällande Litterär 

genreskrivning och prioriteringen av skönlitteratur överensstämmer jämnast parterna emellan. 

 

Illustrerat i en tabell skulle rangordningen av ämnena se ut enlig följande: 

Skola 1 

Elevsvar            Lärarsvar 

1 Muntlig presentation (1,4) Litterär genreskrivning  

2 Litterär genreskrivning (2,6) Muntlig presentation 

3 Grammatik (3,3) Skönlitteratur 

4 Skönlitteratur (3,6) Språk- och litteraturhistoria 

5 Språksociologi (4,9) Språksociologi 

6 Språk- och litteraturhistoria (5) Grammatik 
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Skola 2 

Elevsvar            Lärarsvar 

1 Grammatik (2,1) Litterär genreskrivning  

2 Muntlig presentation (2,2) Muntlig presentation 

3 Litterär genreskrivning (3) Skönlitteratur 

4 Skönlitteratur (3,5) Grammatik 

5 Språk- och litteraturhistoria (4,4) Språksociologi 

6 Språksociologi (5) Språk- och litteraturhistoria 

Skola 3  

Elevsvar            Lärarsvar 

1 Litterär genreskrivning (2,8) Litterär genreskrivning 

2 Muntlig presentation (2,9) Muntlig presentation 

3 Skönlitteratur (3,1) Skönlitteratur 

4 Språk- och litteraturhistoria (3,2) Språk- och litteraturhistoria 

5 Grammatik (3,2) Språksociologi 

6 Språksociologi (5,2) Grammatik 

 

Presenterat ovan är tabeller med klassvar med tillhörande lärarsvar, separat presenterat för 

varje skola. Detta är en återkoppling till rangordningsfrågan i enkäten, vilken krävde att 

eleverna uppskattade relevansen av momenten på en skala mellan ett och sex. Vad som bör 

poängteras är vikten av fortsatt fokus på medelvärdena, men detta är ett sätt att tydligare se 

elevernas prioriteringslista i jämförelse med respektive lärares. Som tidigare nämnt, är svaren 

hos Skola 3: s elever mycket likartat, och detta blir speciellt tydligt i listan ovan, där plats fyra 

och fem har samma medelvärde presenterade i parentes. Denna ordning valdes av den enkla 

anledning att språk och litteraturhistoria ligger före i placeringen i enkäten, och därför ligger 
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den före grammatik även här. 

 

6 Diskussion och Analys 

I detta stycke kommer inte alla frågor att benämnas i kronologisk ordning (i enlighet med 

enkäten). Detta av anledningen att vissa svar korreleras samman i vidare resonemang. 

Samtliga lärare berättade att vid kursstart hade de gått igenom kursens samtliga mål och 

kriterier med sin klass. Utöver detta så presenterades även de specifika mål som var av störst 

relevans vid respektive större uppgift, under kursens gång. 

Det är viktigt att påpeka att det är elevernas individuella uppfattning om kursplanen som tas i 

beaktning och inte deras faktiska kunskaper om styrdokumenten. Detta är i enlighet med fråga 

ett, som behandlar deras uppfattade medvetenhet om kursplanens innehåll, och inte om dess 

faktiska innehåll. Denna fråga kommer att utvecklas djupare i kapitel 6.4. 

Som presenterat i resultatet, har samtliga lärare informerat elever vid kursstart och vid större 

uppgifter om kursplanens innehåll. Sammanlagt är det 6 av 60 elever, motsvarande 10 %, som 

inte anser sig vara informerade om dessa styrdokument (se figur 2.1). Detta kan bero på flera 

anledningar, exempelvis frånvaro eller möjligtvis bristande intresse. Det kan också ha att göra 

med att eleverna i fråga inte kunde ta till sig av denna information för att språket ansågs för 

komplicerat. En elev från Skola 1 uttrycker just att denne ibland har svårt att ta till sig av 

kunskapskraven, på grund av komplicerade ord, och formuleringar. Det finns ytterligare ett 

exempel från en annan elev som påvisar samma svårighet, men från ett annat perspektiv: ”Jag 

tycker att kunskapskriterierna är svåra, hade jag inte varit så bra som jag är hade jag inte vetat 

vad som skulle krävas för att jag skulle nå mina mål” (elevsvar, Skola 1). Vad resultatet visar, 

är att majoriteten av eleverna anser sig ha god vetskap om vad som förväntas om dem. 

En faktor som kan spela in, är hur eleverna väljer att tolka orden ”väl informerad”. Det är 

möjligt att en elev finner stor tillfredställelse av att bara hört en genomgång vid kursstart, när 

en annan elev känner att denne blivit väl informerad först vid en individuell genomgång med 

läraren. Detta går att argumentera för in absurdum, och därför krävs en avvägning för vad väl 

informerad innebär. Vi finner att lärarna, i enlighet med det som presenterats, har presenterat 
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informationen väl. Detta då de vid upprepade tillfällen ger eleverna möjlighet att sätta sig in i 

dokumenten. 

 

6.1 Ämnesuppfattning 

Vid jämförelse av fråga tre och fyras svar så är det tydligt att eleverna inte helt delar 

Skolverkets syn om vad som är viktigt att kunna inom ämnesområdet svenska. Diagrammet i 

figur 11.4 visar tydligt att det finns en differens hos elevernas medelvärden i skola ett och tres 

klasser gällande svaren i fråga tre och fyra. Detta går att även att återfinna i flertalet elevsvar 

som uttrycker att historia inte är en del av ämnet svenska, vilket ger en tydlig skillnad mot 

Skolverkets ämnesuppfattning som ligger till grund för kursen. 

Fråga fyra: I dessa svar särskiljer sig skolorna 1, och 3 från Skola 2 i den bemärkelse att de 

påvisar ett medelvärde högre än fyra, vilket tolkningsmässigt kan ses som en strävan mot 

ett högre betyg. Utöver detta så särskiljer sig samtliga skolors svar åt tydligt, vilket går att se i 

det sammanställda elevsvarsdiagrammet i figur 12. 

Genom att titta på skolornas svar gällande hur roligt ämnet svenska är, så syns tydliga 

skillnader. Tittar man på svaren om elevernas egna individuella uppskattningar om sina 

kunskaper så placerar sig samtliga klasser lägre än snittet för hur viktigt de anser att ett bra 

slutbetyg är. Skola tre anser att ett bra slutbetyg är väldigt viktigt, med ett svar på 4,6. De 

uppskattar sina kunskaper på 3,5, vilket går att tolka som strax över medel. Med detta sagt så 

är det tydligt att deras betygsaspiration inte är lika med deras kunskapsnivå, vilket kan 

förklaras på så vis att de anser att de har en del kvar att lära för att nå det högre betyg som 

strävas efter. Samma tendens finns att urskilja hos eleverna i Skola 1, där slutbetygets vikt får 

medelvärdet 4,2, när den nuvarande kunskapsnivån uppskattas till 3,9. Hos Skola 2 skiljer inte 

slutbetygets vikt från uppskattningen av kunskapsnivån med mer än 0,2 enheter, och de går 

båda att finna strax över tre, vilket i detta fall påvisar ett medelsvar. Detta går att tolka som så 

att majoriteten av eleverna inte söker efter det högsta betyget, och att de redan kan mycket av 

det som behövs läras in, resultaten för frågorna var så pass snarlika. ”Känns som att ämnet 

svenska fick slut på material efter högstadiet” (elevsvar, skola 2) Detta går som tidigare nämnt 
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att, att juxtaposera med svaren gällande ämnesintresset, där skola 2 placerade sig långt lägre 

än de övriga två skolorna. 

 

 

Figur 11.4 –Medelvärdesjämförelse fråga 1 samt 3-8; Ett högre medelvärde indikerar starkare eller positivare 

svar. 

1: Hur medveten är du om de betygskriterier och kursmål som innefattas i din nuvarande svenskundervisning 

(Svenska 2)? 

2: Hur viktigt anser du att goda svenskkunskaper är? 

3: Hur viktigt anser du att ett bra slutbetyg inom svenskämnet är? 

4: Hur trivsamt är klassrumsklimatet under lektionstillfällena? 

5: Hur uppskattar du dina nuvarande kunskaper inom ämnesområdet Svenska? 

6: Hur bra studieunderlag och resurser anser du att du har i din svenskundervisning? 

7: Hur roligt anser du att ämnesområdet svenska är? 

 

6.2 Ämnesuppskattning 

Den gemensamma svarsfördelningen i fråga sex talar för att en övervägande del av eleverna 

har en tydlig uppfattning om vad svenskämnet är, då de uppskattar sina kunskaper som goda. 
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Vad som dock bör påpekas, är det som en lärare (Skola 3) nämner: ”elevernas och lärarnas 

förväntningar överensstämmer inte alltid; eleverna har en bestämd uppfattning om vad 

svenska är” (lärarsvar, skola 3). Detta syns också tydligt i enkätsvaren, där många elever valt 

att uttrycka att det inte är relevant att studera exempelvis historia på svensklektionerna, då det 

inte hör till ämnet. Exempel ur enkätsvaren: ”Jag älskar att skriva och uttrycka mig, men 

ibland känns det mer som att vi jobbar med historia än svenska!” (elevsvar, skola 3).”Varför 

så mycket skönlitteratur, vad ska poesivetenskap vara bra för?” (elevsvar, skola 1).”Känns 

som att ämnet svenska fick slut på material efter högstadiet” (elevsvar, skola 2). 

6.3 Klassrumsklimat och studieresurser 

De goda pedagogiska resurser i form av lättillgängliga byggnader, skolbibliotek, läroböcker 

och datorer är återkommande hos samtliga klasser, något som illustreras i figur 7.1. Utöver 

detta så går det att finna mycket likartade svar gällande klassrumsklimat, vilket anses vara bra 

(se figur 5.1). Även lärarna delar uppfattningen om att skolorna tillhandahåller goda 

pedagogiska resurser samt att klassrumsklimatet är bra. På fråga tio fick eleverna ge egna 

förslag på vad de gärna skulle se mer av i sin undervisning. Undervisning i muntlig form, 

såsom via diskussioner, tal och presentationer var det tydligt mest förekommade svaret. Detta 

tyder på ett öppet klassrumsklimat, där individen vågar säga vad hen tycker. Som nämnt 

tidigare finns ofta en rädsla för att tala inför andra personer och om eleverna gärna vill tala 

tyder detta på detta på ett öppet klimat.  

 

Svedberg (2007) menar att tryggheten baseras på hur väl man känner gruppen och de utvalda 

klasserna för studien har alla gemensamt att de till årskurs 2 och har därmed hunnit studera i 

varandras sällskap i över ett års tid. Att förutsättningarna är snarlika är gynnsamt för denna 

analys då det påvisar goda resurser och klassrumsklimat, faktorer som är avgörande i denna 

jämförelse. Samtliga lärare har bekräftat att elever har tillgång till personliga datorer, 

bibliotek samt läroböcker. Det är viktigt att urvalet ska ha så jämställda praktiska 

förutsättningar som möjligt för att skapa en stabil grund att utföra studien på. Då samtliga 

klasser har samma förutsättningar, blir andra avvikelse av tydligare vikt för denna 

undersökning. 
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6.4 Den återkommande tiondelen 

I det insamlade materialet är det återkommande i många av frågorna att en tiondel av svaren 

är i negativ bemärkelse. Samma mängd elever som inte anser sig vara insatta eller 

informerade om styrdokumenten anser sig inte heller ha tillgång till bra studieunderlag. Det är 

samma mängd elever som uppskattat sina nuvarande kunskaper inom ämnesområdet svenska 

som svaga (se figurer 1.2, 2.1, 6.2, 7.2). Fråga två, som tar upp hur pass väl informerade 

eleverna uppskattar sig vara, är svaret svårt att problematisera. Vad det dock kan ha att göra 

med är en faktisk uppfattning hos eleverna att de inte har blivit väl informerade. Som tidigare 

nämnt så är det mycket möjligt att det finns en varierande bild bland eleverna. Det går inte att 

dra en gräns för vad väl informerat är och inte är; för en elev räcker en lektions genomgång, 

men för en annan kan det krävas en individuell genomgång vid varje lektionstillfälle. Samma 

problem uppstår hos svaren i fråga sju, där eleverna får presentera hur pass väl utformade 

pedagogiska hjälpmedel som tillhandahålles av skolan. Undersökningen har visat att eleverna 

har tillgång till många hjälpmedel, i form av bland annat datorer, bibliotek och läroböcker, 

men detta betyder inte att eleverna själva uppfattar dessa hjälpmedel som starka hjälpmedel. 

När det gäller frågorna ett och sex så går här att föra ett teoretiskt resonemang baserat på 

Taubes (1987) argument om negativ självbild i koppling till negativ kunskapsuppfattning. 

Vad Taube menar är att för att undvika ett misslyckande, i detta fall i ämnet svenska, så 

tillskriver sig personen en låg förmåga. Man undviker att genomföra saker som kan leda till 

misslyckanden, och om detta inte går att undgå så intalar man sig själv uppgiften är mycket 

svår och att ett misslyckande därför inte är något oväntat. Eleverna måste ta sig igenom 

kursen för att få ett godkänt betyg i ämnet, man tar därför utgångspunkten att de egna 

kunskaperna är låga, för att inte skapa förhoppningar som eventuellt inte går i uppfyllelse. 

Detta går också att applicera på svaren i fråga ett: Eleverna i fråga vill inte uppskatta sin 

medvetenhet högre än att de faktiskt tror att de kan prestera. Har de en negativt uppskattad 

bild av sina kunskaper om kursplanen så finns risken att de inte använder sig av kursplanen, 

av anledningen att de kan ha tolkat den felaktigt. 
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6.5 Blockskillnad 

I rangordningslistan finns det tydliga tendenser hos eleverna och lärarna som pekar mot att det 

finns en gemensam syn hos elever gällande vad som är av relevans som inte helt delas av 

deras lärare. De tre viktigaste momenten, enligt klasserna sammanslagna svar är muntlig 

presentation, litterär genreskrivning samt grammatik. Individuellt placeras de dock lite 

annorlunda. Muntlig presentation, litterär genreskrivning, och grammatik är högst i Skola 1: s 

svar. Hos Skola 2 är resultatet som följer: grammatik, muntlig presentation och litterär 

genreskrivning. Som tidigare beskrivet så är momenten svåra att rangordna hos Skola 3: s 

svar, då medelvärdena hos fem av sex moment enbart skiljs av 0,3 enheter. De tre som har 

högst värde är litterär genreskrivning, muntlig presentation och skönlitteratur. Lärarnas tre 

första val är på samma sätt rangordnade som Skola 3: s svar; litterär genreskrivning, muntlig 

presentation och skönlitteratur.  

 

Den enda samtliga klasser är helt överens om är att relevansen hos kursplanens huvudmoment 

språksociologi är minst relevant. Detta är mycket tydligt då svaren har en maximal differens 

om 0,3 enheter. Även lärarsvaren pekar på detta, då samtliga angett detta på plats 5. Detta går 

att koppla till den studie som presenteras tidigare i texten gälllande de skandinaviska 

ländernas intresse sinsemellan om varandras respektive kulturer. Som läget visar ses 

momentet språksociologi som minst relevant bland elever och lärare. Enligt Brodow så kan 

intresse skapas utifrån erfarenhet, och om erfarenhet inte finns blir intresset svårare att 

utveckla. Studiens resultat visar på att Svenskar är dåliga på att ta till sig av de övriga 

ländernas kultur, vilket Brodow menar är en orsak till att det finns ett mycket litet intresse för 

just ämnet språksociologi. Vad som däremot är kan skapa förändring inför den kommande 

framtiden är att dansk och norsk tv-produktion nuförtiden har ett visst utrymme i den svenska 

televisionen med serier som Mordkommissionen (danska), Bron (danska) och genom den 

norske programledaren Fredrik Skavlan med talkshow-programmet benämnt med densammes 

efternamn. Vi finner även program som Unga mödrar, där vi möter danska kvinnor med 

gemensamt att de är unga samt har barn. Dansk musik har även på senaste tiden fått större del 

i den svenska populärkulturen med Rasums Seebachs låt Natteravn. Det är möjligt att vi inom 

en framtid eventuellt kan se en skiftning i inställningen till grannspråken, om Brodows tes 
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stämmer.  

 

6.6 Grammatikens särställning 

Vid inspektion av diagrammen över elevernas samt lärarnas momentrangordning så är det 

ganska tydligt att de i huvudsak delar lika, eller liknande uppfattning om vad som är av störst 

relevans för ämnet svenska. Det moment som bryter denna positiva trend är 

grammatik. Grammatik finns presenterad som elevernas tredje moment (se figur 11.4), sett ur 

relevansrangordningen (medelvärde: 2,9). Det är också viktigt att nämna att skillnaden mellan 

andra och tredjeplatsen endast skiljs av 0,1 enheter, vilket stärker dess position ytterligare. 

Hos lärarna finns inte samma tendens då samtliga placerat detta moment lägre: Skola 1:6, 

Skola 2: 4; Skola 3: 6. Detta är speciellt intressant då grammatik, som tidigare nämnts, är ett 

moment som tillkommit med den nya kursplanen Gy11 och inte har haft en naturlig roll i 

svenskundervisningen sedan Lgy70, vilken byttes ut i mitten av 90-talet. Eleverna och 

Skolverket efterfrågar det, men lärarna finner inte att momentet är av samma relevans.  

 

Sherry Turkle, professor på Massachusetts Institute of Technology har skrivit boken Alone 

together. Hon presenterade sin bok på en föreläsning via online-mediet Tedtalks.com (Turkle: 

2012). I boken menar Turkle att människor idag ofta blandar ihop text som de delar med sig 

av på sociala medier, medautentisk kommunikation som innefattar ett faktiskt möte. Denna 

typ av kommunikation saknar intimiteten som finns vid ett möte, och därför lockas många till 

denna kommunikationsform. Det finns anledning att se över denna teori, då många ungdomar 

idag har vuxit upp med Internet som en naturlig kommunikationsväg. Det som utmärker 

denna typ av kommunikation är att den till största del sker skriftligt. Av denna anledning blir 

det, på samma sätt som vid muntlig kommunikation, viktigt att presentera en god bild av sin 

persona vid skriftligt publicerade texter på Internet. Som tidigare nämnt så menade Brodow 

(1996) att om eleven inte är nöjd med arbetet så vill eleven inte visa upp det, då det finns risk 

att göra bort sig. Många tycker inte om att tala inför en grupp av den anledningen, andra 

tycker inte om att spela fotboll av samma anledning. Anledningen heter exponeringsängslan, 

och handlar om att du är rädd för att en negativ bild av dig ska bli exponerad. Innan Internet 

fanns inte samma möjligheter att få sina ord publicerade i ett offentligt rum som även kunde 

nås av hela världen; nu begränsas det enbart av vad du väljer att publicera i ditt namn, på 
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exempelvis Facebook. Ingen vill bli exponerad i ett negativt hänseende, och speciellt inte på 

ett globalt spännande nätverk. Ett exempel på detta är gruppen Sverige mot särskrivning som 

för närvarande har 93 443 medlemmar, som dagligen publicerar bilder på skyltar och texter 

med exempel på det grammatiska felsteget att inte skriva ihop ord. Det är alltså inte bara 

läraren som dömer elevernas språk, utan det sker även kontinuerligt av de personer som tillhör 

samma kamratgrupp på Internet. Det går att argumentera för att detta är en anledning till att 

grammatiken får en så pass hög placering hos eleverna. Bergman (2007) har även förklarat 

detta på ett liknande sätt, och har genom elevintervjuer kommit fram till att det fanns en stor 

efterfrågan hos studieinriktade elever att lära sig tala och skriva det riktiga språket. Eleverna 

efterfrågade uttryckligt att de ville lära sig grammatiska kunskaper, för att kunna tala ett mer 

normativt språk. Man menade att grammatik inte nödvändigtvis var roligt, men att det var 

viktigt. 

 

Man måste ju kunna skriva ordentligt, t.ex. om man ska kunna skriva en 

anställningsintervju så måste man kunna … alltså dom tar ju hellre in nån som 

kan skriva ordentligt och prata ordentligt än nån som stavar fel hela tiden på allt 

 (Bergman, 2007: s.169). 

 

Värt att utveckla och påpeka är att denna studie publicerades 2007, och det har inom IT-

världen skett en enorm utveckling. Nu för tiden har samtliga elever egna datorer som skolan 

står för (i kommunen som vår undersökning är utförd i). 

 

7. Slutsats 

Eleverna är mer inriktade mot praktiska ämnen, som i sitt utförande kan tolkas som praktisk 

allmännytta. Genreskrivning, att kunna föra sig muntligen och att behärska språkens regler ses 

därför som mer relevant än de övriga momenten som inte har en lika tydlig praktiskt 

allmännytta. Med detta sagt betyder detta inte att de övriga momenten inte har någon praktiskt 

relevans, utan att detta kräver djupare insikt och förståelse. 
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Eleverna och lärarna delar en ganska så likartad rangordning av momenten. I och med att 

eleverna prioriterar grammatiken högt, så ligger den nya kursplanen i linje med elevernas syn 

gällande vad som är viktigt i ämnesområdet svenska. Det nya momentet förhåller sig väl i 

förhållande till elevernas förväntan på ämnesinnehållet. Lärarna delar inte synen på 

grammatik som ett av de viktigaste momenten. Denna skillnad skapar ett problem, då läraren 

har som uppgift att tilldela innehållet i kursplanen, men är ur erfarenhetssynpunkt inte van att 

arbeta med detta moment (se Lpf94). Det finns en tradition inom svenskläraryrket att innefatta 

skönlitteratur och dess historia, vilket i sin tur är i linje med en av de grundläggande 

ämneskonstruktionerna som Malmgren (2003) presenterar; svenska som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne. I kontrast till detta syns det tydligt att eleverna istället ser ämnet som ett 

färdighetsämne, något som Skola 3: s lärare uttryckte att denne ville utveckla undervisningen 

mot. Svenska som ett färdighetsämne innebär att undervisningen genomsyras av kunskap som 

enbart är av framtida praktisk nytta. Eleverna ser vikten av att lära sig att föra sig i muntliga 

sammanhang, exempelvis vid en arbetsintervju, och de ser även vikten av att kunna navigera 

sig genom olika typer texter. Då detta omfattar studieinriktade program ser eleverna en 

praktisk nytta i att kunna skriva exempelvis en uppsats. Grammatikens närvaro kan förklaras 

på olika sätt; dels har den traditionella aspekten stor betydelse, då grammatiken alltid haft en 

naturlig del av språkundervisningen (med undantag för Lpf94). Momentets återinträde 

korrelerar därför bra med elevernas bild av ämnets uppbyggnad. Den andra anledningen att 

grammatiken får en hög placering är att det nu finns ett stort behov hos ungdomar att kunna 

föra sig i ett skriftligt sammanhang, exempelvis på sociala medier. Eleverna vill inte göra 

simpla grammatiska felsteg i risk om att exponeras i negativ bemärkelse. 

 

7. 1 Vidare forskning 

Resultaten i denna studie kommer att kunna ligga till grund för andra komparativa studier. Det 

är inte nödvändigtvis av relevans att avgränsa denna fortsatta forskning till samma mängd 

deltagare, utan det kan istället vara av större intresse att utforska hur exempelvis tendenser 

byggda på samma eller likartad matris skiljer sig mellan kommunal, regional, nationell och 

eventuellt internationell nivå. Den sistnämnda skulle kunna utföras av OECD för att 

exempelvis kvalitetssäkra PISA-undersökningen. Från ett regionalt perspektiv kan det vara av 
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intresse att undersöka skolor oavsett profil, för att se på skillnader mellan skolorganisationer 

och deras respektive resultat. Då denna studies resultat påvisar en mycket likartad tillgång till 

pedagogiska hjälpmedel, och ett likartat klassrumsklimat så är detta inte av relevans att 

utforska detta sammanhang, men kan mycket väl fungera som ett undersökningsområde i ett 

större perspektiv. Detta av anledningen att det inte nödvändigtvis finns samma pedagogiska 

hjälpmedel hos olika kommuners skolorganisationer, och detta skapar då olika 

grundförutsättningar för elever, beroende på vilken skola de tillhör. 
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9. Bilaga  

Enkätundersökning -  

Elever och lärares inställning och föreställning av svenskämnet i förhållande till 

läroplaner och kursplaners utsatta mål. 
 

Kön:                                                                         ___________________________________ 

 

Gymnasieprogram/Skola:                                        ___________________________________ 

 

1. Hur medveten om de betygskriterier och kursmål som innefattas i din nuvarande 

Svenskundervisning (Svenska 2)?                                            

                                                                                                   
Ej medveten / Väl medveten 

 
          

    

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fsherry_turkle_alone_together.html&h=BAQE2L9Uc
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2. Har du blivit väl informerad om dessa? 
                                                                                                               Ja  / Nej 

                                                 

3. Hur viktigt anser du att goda svenskkunskaper är? 
                                                                                                            Inte viktigt/Mycket viktigt 

 

 

4. Hur viktigt anser du att ett bra slutbetyg inom svenskämnet är? 

                                                                                                    
Inte viktigt/Mycket viktigt 

 

 

5. Hur trivsam är klassrumsklimatet under lektionstillfällena? 

                                                                                                  
Inte trivsamt/Mycket trivsamt 

 

 

6. Hur uppskattar du dina nuvarande kunskaper inom ämnesområdet svenska? 

                                                                                                             
Svaga/Starka 

 

7. Hur bra studieunderlag och resurser anser du att du har i din svenskundervisning 

(Exempelvis böcker, datorer, biblioteksmöjligheter, film etc.)? 
                                                                                                                                   

Svaga/Starka 

 

8. ”Svenskämnet är ett roligt ämne!” 

                                                                                                      
Stämmer ej/Stämmer bra 

 

 

9. Vilka tre ord skulle du välja att använda för att beskriva din svenskundervisning: 

 

1. 

2. 

3. 

 

10. I din nuvarande undervisning, vad skulle du vilja se eller göra mer av? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Rangordna dessa delmoment från 1-6 där 1 står för det delmoment du anser sig ha 

störst relevans i svenskämnet och 6 minst relevans. Markera med en siffra bredvid. 

 

Litterär genreskrivning (Behärska olika skrivstilar och former, exempelvis Artikel, Krönika, 

Refererat, Novell, Dikt etc.) 

 

Muntlig presentation (Retoriska stilfigurer, Tal, Redovisning etc.) 

 

Skönlitteratur (Bokläsning etc.) 

 

Språk- och litteraturhistoria (Studerandet av olika språk och litterära genrers utveckling 

över tid och hur dessa hänger ihop med varandra) 

 

Grammatik (Språkuppbyggnad och dess funktioner, exempelvis Ordklasser, Satsdelar, 

Fraser etc.) 

 

Språksociologi (Språkförhållanden i Sverige och övriga norden, Språklagsstiftning,  

dialektstudier och minoritetsspråk) 

 

 

Slutligen; egna kommentarer om svenskämnet, undervisningen, kursplaner eller läroplaner: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 


