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1 Introduktion 
 

För att utvecklas och kunna agera som självständig individ i ett samhälle behöver människan 

en god språkförmåga. I vår vardag behöver vi kunna tolka och använda den språkliga 

information vi ställs inför, och helst ska detta ske så adekvat som möjligt. 

Med hjälp av vårt språk kan vi dela våra tankar och känslor med andra och vanligtvis sker 

detta antingen muntligt eller skriftligt. I vår vardag är vi beroende av vår 

kommunikationsförmåga och ju mer utvecklad den är desto mer sannolikt är det att 

kommunikationen blir lyckad. Språket är också ett viktigt redskap för vår kunskapsutveckling 

där vi – med hjälp av olika medier – lär oss att förstå vår omvärld, våra medmänniskor och 

inte minst oss själva. Det är inte alla barn som har möjligheten att utveckla sin språkförmåga i 

skolan, men i Sverige får barnen modersmålsundervisning och minst ett till språk utöver det. 

Syftet med språkundervisningen i skolan är i stora drag att utveckla tal-, skriv- och 

läsförmågan och i den svenska gymnasieskolan med svenskämnet som kärnämne är det 

vanligt att elevers inställningar till ämnet varierar. Preferenserna kan se olika ut. En del kan 

föredra de muntliga momenten, andra kan föredra individuella skriftliga uppgifter och sedan 

finns det elever som längtar tills det är dags för de skönlitterära momenten. 

 

En kartläggning av elevers inställning till svenskämnet kan komma till nytta för svensklärare, 

kanske till och med bidra till nya perspektiv kring undervisningen. För mig är det ett särskilt 

intressant område eftersom elevers inställning kan påverka hur de presterar i ämnet och därför 

är det viktigt att få en fördjupad uppfattning om vad eleverna anser om ämnet. Det tror jag 

kan underlätta både planeringen och själva undervisningen i svenskämnet, och utöver det får 

det eleverna att känna sig hörda som aktiva deltagare i skolan. 

 

2.1. Syfte och forskningsfrågor 
 
Lärares och elevers inställning till svenskämnet kan självklart se olika ut, och något som kan 

underlätta är om läraren kan skapa sig förståelse för hur elever faktiskt ställer sig till ämnet. 

Syftet med den här studien är att kartlägga elevers inställning till de olika momenten inom 

svenskämnet. Elevers inställning till svenskämnet kan vara en avgörande faktor för deras 

prestation och språkutveckling och därför är det viktigt att få en inblick i deras inställning till 

ämnet. Följaktligen kan det vara till hjälp för lärare och lärarstudenter att förstå och även 
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anpassa sin undervisning utifrån elevernas inställning till ämnets olika delar. Därför vill jag ta 

reda på om det finns någon skillnad mellan vad elever anser vara viktigast inom ämnet och 

vad de anser vara mest intressant, och även hur säkra de känner sig i sin läsförmåga, 

skrivförmåga och talförmåga1. Mot den här bakgrunden syftar denna studie till att svara på 

forskningsfrågorna: 

 

- Hur viktiga respektive intressant anses utvecklingen av läsförmågan, skrivförmågan 

och talförmågan i svenskämnet enligt gymnasielever från högskole- och 

yrkesförberedande program? 

- Hur säkra känner sig gymnasielever från högskole- och yrkesförberedande program i 

sin läsförmåga, skrivförmåga och talförmåga inom svenskämnet? 

 

1.2. Disposition 
 
I kapitel 2 presenteras vad styrdokumenten säger om svenskämnet. I kapitlet finns också en 

teoretisk bakgrundsdel samt tidigare forskning om de språkliga färdigheterna som undersöks i 

denna studie. I kapitel 3 Metod och material presenteras och diskuteras två kombinerade 

metoder, nämligen intervju och enkätundersökning, sedan tar jag upp urval av deltagare för 

denna studie. Därefter presenteras resultat och analys i kapitel 4, bland annat i form av ett 

flertal diagram. Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag tar upp mitt metodval och 

ställer resultatet mot den tidigare forskningen som behandlats i denna studie, följt av en 

avslutande koppling till forskningsfrågorna och förslag för vidare studier. 

  

                                                      
1 I syfte att underlätta och förkorta kommer begreppen läsförmåga, skrivförmåga och 
talförmåga att hädanefter slås ihop och beskrivas som språkliga 
färdigheter/språkkompetens. 
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2 Styrdokument, bakgrund och tidigare forskning 
 
I det här kapitlet tas upp vad de nationella styrdokumenten säger om svenskämnet och en 

modell för svenskan som språkämne beskrivs. I kapitel 2.2 presentera författares perspektiv 

på relationen mellan talande, läsande och skrivande samt tidigare forskning om elevers 

inställning till svenskämnet. Med tanke på att undersökningen fokuserar på elevers inställning 

tas också ta upp hur författare värderar de språkliga färdigheterna i kapitel 2.3 där talande, 

läsande och skrivande beskrivs i varsitt avsnitt som även tar relevant tidigare forskning.  

 

2.1 Vad säger styrdokumenten om svenskämnet? 
 
Syftet med undervisning av svenskämnet är att elever ska få möjlighet att utveckla sin tal- och 

skrivförmåga samt att läsa och arbeta med olika texter, inte minst med skönlitterära texter. 

Som bakgrund till denna undersökning anses det relevant att redovisa det centrala innehållet 

för ämnet svenska i gymnasieskolan för att påminna eller visa vad som faktiskt ingår i 

svenskämnet och ge en överblick av vad eleverna arbetar med och vad de förmodligen baserar 

sina bedömningar på. Nedan citeras det centrala innehållet för kursen svenska 1 (Skolverket, 

2017:9) vilket är den aktuella kursen för samtliga deltagare i denna undersökning:  

 

1. Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 

presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som 

stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 

kommunikationssituationen.  

2. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. 

vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt 

sammanhang.  

3. Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.  

4. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.  

5. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 

Grundläggande källkritik.  

6. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.  

7. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur 

och teater samt i film och andra medier.  

8. Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om 

och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.  

9. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel 

ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder 

till olika former av språklig variation.  

 

Ovanstående punkter demonstrerar att läsandet, talandet och skrivandet ska examineras under 

kursens förlopp. Exempelvis punkt 1 och 4 tar upp muntliga moment medan punkt 2 och 3 

berör den skriftliga delen av svenskämnet. Centralt för Skolverkets Ämnesplan för svenska för 
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gymnasieskolan (2011) är ”kunskaper i och om språk och litteratur”. Som ämnesplanen för 

ämnet svenska uttrycker är språket individens ”främsta redskap för reflektion, kommunikation 

och kunskapsutveckling” (1). Då undersökningen utfördes i mitten av vårterminen hade 

samtliga deltagare bekantat sig med ovanstående centralt innehåll för kursen. Genom att 

demonstrera ämnesinnehållet vill jag frambringa en bild av vad eleverna arbetar med och vad 

de – bland annat – formar sin inställning efter. Lärare arbetar med innehållet på olika sätt, 

med varierande undervisningsinnehåll, men ovanstående punkter är mer eller mindre aktuella 

för studiens deltagare.  

 

2.1.1 Modell för språkämnet svenska 
 

Malmgren (1999:97) skriver om språkämnet svenska och hänvisar till Lars Melins modell av 

ämnet: formell svenska, praktisk svenska och estetisk svenska. Den första delen innebär 

främst rättstavning, språkvård, meningsbyggnad, grammatik, tal- och röstvård och 

skrivundervisning. Den praktiska svenskan berör ämnets studietekniska del. Den estetiska 

svenskan innebär det generella målet att främja elevers utveckling till harmoniska människor 

med material som skönlitteratur, dramatik, filmkunskap eller liknande. Melin framhåller att 

svenskämnet måste avlastas och renodlas och endast ska innehålla de aspekter som de andra 

skolämnena inte kan ansvara för. Till exempel kritisk läsning, film- och bildstudier, subjektiv 

och objektiv framställning är sådant som kan skötas av andra ämnen och bör därför inte 

inkluderas i svenskämnet. Vidare framhåller Malmgren att nästa steg blir att avgöra vilken 

huvudinriktning ämnet ska ha – dvs. formell, praktisk eller estetisk. Eftersom de 

språkvårdande momenten i ämnet främst är svensklärarens ansvar anser Malmgren att den 

formella svenskan är den viktigaste delen inom ämnet svenska. Man måste räkna med att 

svenskläraren är den som känner ansvar för elevers ortografi och meningsbyggnad, precis lika 

självklart som att grammatikundervisning ska ske i ämnet svenska. Med det som grund 

framhåller Malmgren att den formella aspekten måste vara huvudinriktningen då 

språkfärdigheten är ämnets ”identitetsbärande kärna”. 
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2.2 Talande, skrivande och läsande i svenskämnet samt inställning till 

svenskämnet  

Dysthe (1996:79) skriver om förhållandet mellan det skriftliga och det muntliga där hon bland 

annat uttrycker att en vanlig uppfattning är att skriften är viktigare än talet. Dysthe beskriver 

att många anser att det riktiga språket föreligger i dess skriftliga form och att det muntliga 

främst är versioner av skriften med varierande korrekthet. Dessutom framhåller hon att 

skrivkonsten har mer prestige då de flesta kan tala, men skriften är något man behöver ha mer 

tid för att lära sig och behärska. Med en god skrivförmåga följer också makt inom flera 

områden; bland annat inom utbildning anses det skriftliga ha mer prestige delvis på grund av 

att man främst examineras i skriftlig form. Däremot lyfter Dysthe (1996:80) fram en historisk 

synvinkel på frågan och hänvisar till Platon som menar att sann kunskap uppstod genom 

dialogen. Enligt Platon ger dialogen möjlighet till reflektion över det sagda och på så vis leder 

den till utveckling av den tanken.  

 

Jakobsson och Perssons (2006) komparativa studie av lärare på studieförberedande och 

yrkesförberedande program visar stor skillnad i hur de anpassar sin undervisning till sina 

respektive målgrupper. Resultaten visade att målgruppens förutsättningar, kursplanens mål 

och betygskriterier är de mest betydande faktorer som påverkar lärarnas val av innehåll i 

ämnesundervisningen. På så vis framhåller Jakobsson och Persson att svenskämnet kommer i 

flera olika former och med olika innehåll. Även Thavenius (1999:16) och Molloy (2007:40–

41) har liknande uppfattning om svenskämnets olika former och dessa konstrueras efter 

lärarens erfarenheter och uppfattning om målgruppens förutsättningar och behov. I syfte att ta 

reda på vilka ämneskonceptioner som finns i lärares undervisning och i kursplanen 

genomförde Nilsson (2010) en kvalitativ undersökning som visade att det inte finns renodlade 

ämneskonceptioner, men istället en kombination av olika sådana.  

 

Grönberg och Samuelssons (2010) studie om lärares och elevers uppfattning om vad som är 

viktigast respektive mest användbart inom svenskämnet visar att den största skillnaden mellan 

lärare och elever är lärarnas utsagor som visar sig mer allmän än elevernas vars uppfattning 

var mer specifik och grundad på personlig erfarenhet. Emellertid var den mest betydande 

likheten att både lärare och elever bedömer skriftspråklig och muntlig kompetens som 

viktigast inom svenskämnet och mest användbara både i och utanför skolan. Även Zobel 

(2009) har undersökt lärares och elevers uppfattning om vad som är viktigt respektive oviktigt 



 10 

med svenskämnet. Resultatet visar att uppfattningen är splittrad men lärarna har generellt en 

bredare och djupare definition av kunskap. 

 

I Skolinspektionens rapport Mer varierad läs- och skrivundervisning kan öka motivation och 

intresse (2013) framhålls att en förutsättning för elevers lärande i skolans samtliga ämnen är 

läs- och skrivförmågan där svårigheter inom dessa kan ha en negativ påverkan inte bara på 

svenskämnet. Därför skriver Skolinspektionen att man tidigt måste stödja och stimulera elever 

efter det individuella behovet. Genom att bekanta sig med och regelbundet arbeta med olika 

texttyper kan man fånga upp eleverna, inte bara i svenskämnet. Således är läs- och 

skrivförmågan fundamental för elevernas lärande och för att undervisningen ska bli 

flerstämmig som bland andra Dysthe (1996) framhåller som gynnsamt för lärandet. 

Skolinspektionen (2013) skriver också att ansvar för läs- och skrivundervisningen inte ligger 

bara hos svenskläraren, utan det är hela skolans uppgift att det bedrivs gemensamt. Delgårds 

(2007) studie Det är svårt och då blir det tråkigt visade att elever känner sig negativt 

påverkade när lärarens engagemang brister i svenskundervisningen. Majoriteten av eleverna i 

Delgårds undersökning upplevde inte grammatikundervisningen som rolig men påpekade att 

mer engagemang och positiv inställning från läraren skulle förbättra undervisningen.  

 

I artikeln ”Elevernas inställning största problemet” skriver David Johansson (2013) att elevers 

inställning är vad som bidrar till att de inte uppnår Skolverkets uppsatta mål och menar att 

föräldrarna spelar en betydande roll för hur eleverna ser på skolan. Han påminner att det är 

skolans ansvar att skapa lust för lärande hos eleverna men att detta försvåras om föräldrarna 

inte skapar en god syn på skolan och ställer krav på sina barn och därför anser Johansson att 

kommuner bör erbjuda utbildning till föräldrar i syfte att förebygga problemet. I denna 

utbildning rekommenderar han läroplanernas innehåll samt hur skolan arbetar med dem i syfte 

att ge föräldrarna mer insikt i skolverksamheten. Vidare skriver Johansson att föräldrar bör 

ges större ansvar, och genom en insyn i skolverksamheten kan de följa sina barns utveckling. 

Skolverket framhåller att elever med låg motivation har mer sannolikhet att misslyckas och 

lever med en känsla att de inte klarar av att lära sig i undervisningen och därför är viktigt att 

stärka deras självbild och självkänsla. Skolverket (2015) hänvisar till utbildningsforskarna 

Margareta Maria Thomson och Jessica Wery som framhåller att motivationsgraden påverkas 

av inre och yttre faktorer, till exempel lärares förväntningar på eleverna, de känslor som 

framkommer vid framgång respektive misslyckande, problem i och utanför skola, lärares 

bedömningssätt och återkoppling. Bland annat framhålls det även att den inre motivationen 
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som handlar om människans drivkraft och nyfikenhet är viktig för elevers prestation och 

inställning till skolan. Den yttre motivationen handlar om processer där man belönar eller 

uppmuntrar exempelvis i form av återkoppling och feedback. Skolverket framhåller alltså att 

elevers motivation ökar om lärare tror på sina elever och stärker deras självkänsla, något som 

ökar sannolikheten att eleverna anstränger sig mer för att uppnå lärandemålen. 

 

2.3 Talande 

Läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11, 2011) visar tydligt på kopplingen mellan språk och 

ämne och det är tydligt att de ska utvecklas parallellt. Gibbons (2013:47) framhåller att talet 

och dess betydelse för lärandet är något av det mest väsentliga i klassrummen, och hon anser 

att talandet – i jämförelse med skrivandet och läsandet – har hamnat i bakgrunden vad gäller 

forskning om hur man bör utforma undervisningen. Med stöd av Vygotsky betonar hon vikten 

av interaktion under lärandet där möjligheter till att skapa tänkande kan komma genom 

dialogen. Med denna utgångspunkt menar Gibbons (2013:48) att man måste förhålla sig 

kritiskt till olika dialoger som elever deltar i, och de bör även ledas till att tänka högt. Barnen 

får då möjlighet att reda ut sina tankar och uppfattningar genom att sättas i situationer då de 

får reagera på andras tankar och testa sina egna idéer.  

 

Palmér (2010:10) resonerar om varför det är viktigt för lärare att lägga vikt vid på det 

muntliga i klassrummet och framhåller att elevens språkutveckling är en av anledningarna till 

att man bör fördjupa sig i den muntliga kommunikationen i klassrummet. Vidare skriver hon 

att utgångspunkten för människans språkutveckling är den muntliga kommunikationen, vilket 

också är fundamentalt för de kommande språkliga färdigheterna. Palmér skriver att läsandet 

och skrivandet utvecklas med det muntliga språket i grunden, och lyfter fram 

kunskapsutveckling i övriga skolämnen som en andra anledning till varför det muntliga i 

klassrummet behöver utvecklas. Dessutom skriver hon att språket och den muntliga 

kommunikationen är en väsentlig del i lärandeprocessen då det används för att inhämta 

kunskap, förmedla och förklara tankar och information och mycket mer. Eftersom skolans 

värdegrund (Lgy11, 2011) omfattar fostran av demokratiska medborgare där eleverna ska 

kunna påverka och vara delaktiga framhåller Palmér att den muntliga kommunikationen i 

klassrummet är nödvändig. Då eleverna får möjlighet att regelbundet engagera sig muntligt 

kan det bidra till att de får uttrycka sina tankar, förklara och resonera i varierade sammanhang 

och på så vis utveckla sin muntliga förmåga (Palmer 2010:14). 
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Dysthes (1996:49) flerstämmiga klassrum betonar vikten av interaktionen i klassrummet där 

både lärarens och elevernas röster blir hörda och där elever lär sig av varandra genom att låta 

både det muntliga och det skriftliga språket inta en central roll. Det flerstämmiga klassrummet 

anses vara aktuellt för ämnet svenska, men – som Dysthe även påpekar – även för många 

andra ämnen i skolan. Genom att ta stöd av Vygotskys definition av den proximala 

utvecklingszonen och stödstrukturen stärker hon sina argument för detta. Den optimala 

möjligheten att utveckla den muntliga och skriftliga förmågan finns däremot i ämnet svenska 

där eleverna kan fokusera enbart på språkutvecklingen. Även Strandberg (2014:107) skriver 

om den proximala utvecklingszonen: ”Man både kan och inte kan, samtidigt”, och enligt 

Vygotsky sker utvecklingen mellan det man ”kan” och ” inte kan”. Utgångspunkten för 

inlärning sker först utanför barnet, alltså i deras omgivning med exempelvis andra barn inom 

den proximala utvecklingszonen, och därefter implementeras det inom barnet. På så vis 

hävdade Vygotsky (Strandberg, 2014:45) att barns inlärning sker två gånger, och därför är det 

gynnsamt att interagera med andra barn eller vuxna som besitter den kunskap barnet behöver 

lära sig, för att i sin tur lära sig själv. Därför är den muntliga interaktionen i klassrummet 

viktigt, inte bara mellan lärare och elever, men även elever emellan.  

 

2.4 Läsande 

Den amerikanska forskaren Rosenblatt (2002) skriver om sin syn på litteraturläsning och 

lyfter bland mycket annat att litteraturen kan främja läsarens egenskaper som behövs i en 

demokratisk och empatisk värld. Skönlitteraturen kan även ha betydelse för 

inlärningsprocessen då den kan relateras till individers personliga erfarenheter och intressen. 

Även Chambers (2014) skriver att den valda litteraturen måste ha en förankring och inte vara 

slumpmässigt vald samt ständigt ses över och förbättras. Rosenblatt (2002) betonar att varje 

läsare är unik med sina egna tankar och erfarenheter och därför blir även varje läsupplevelse 

unik. Därför är det inte motsägelsefullt att påstå att inställningen till läsandet kan vara 

betydligt varierande hos den individuella eleven. Jarny och Ohlin (2007) har undersökt 

elevers attityder till skönlitteraturen inom svenskämnet genom en kvalitativ undersökning där 

de intervjuade gymnasielärare om deras inställning till att använda och arbeta med 

skönlitteratur i undervisningen. Utöver det genomförde författarna en kvantitativ 

enkätundersökning med avsikt att förstå elevernas inställning till skönlitteraturen. Resultaten 

av deras studie visade att inställningen hos eleverna var splittrad. Dessutom visade studien att 
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flickor är mer positivt inställda till litteraturen i svenskämnet än pojkar, medan elever som 

studerar yrkesförberedande program visade sig ha mest negativa attityder än elever som 

studerar på högskoleförberedande program.  

 

Rosenblatt (2002) talar om transaktionsprocessen mellan läsare och text och förklarar att det 

är i denna process som meningsskapande uppstår, där begreppet transaktion innebär att 

läsaren och texten inte är åtskilda enheter. För lyckad transaktion mellan läsare och text är en 

viktig förutsättning att läsaren besitter den emotionella mognaden och den intellektuella 

erfarenheten i relation till den valda litteraturen. Utöver detta för litteraturundervisningen tar 

Rosenblatt också upp skillnaden mellan den efferenta och den estetiska läsningen. Det 

efferenta läsandet görs i praktiska syften, exempelvis läsande av en vetenskaplig text där 

läsarens mål är att hitta viss information. Det estetiska läsandet däremot handlar om att 

läsaren tar hänsyn till de affektiva sidorna av texten, vilket innebär att man fokuserar på 

känslor, föreställningar och förnimmelser som alltså formar den personliga läsupplevelsen. 

Rosenblatt framhåller emellertid att läsaren inte förhåller sig till enbart det ena eller det andra, 

men att vi har ett efferent- estetiskt förhållningsätt där antingen det efferenta eller det estetiska 

dominerar medan vi läser. Vad gäller litteraturundervisning skriver Skolverket (2011:1) 

följande: ”Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter […] som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv”. För att uppnå detta mål är det viktigt 

att eleverna har ett mer estetiskt förhållningsätt till skönlitteraturen som behandlas i 

undervisningen. Vilket förhållningssätt studiens deltagare har framkommer i resultatkapitlet.  

 

Arkhammar (2006) skriver om informationsläsning av det skönlitterära, vilket liknar det 

Rosenblatt (2002) benämner som efferent läsning. Hon framhåller att skolan sätter alldeles för 

mycket fokus på informationsläsning på grund av de ökade kraven på forskningsbaserade 

studier. Med stöd av John Dewey skriver Arkhammar att en av skolans viktigaste ansvar, som 

även syns i de nationella styrdokumenten (Skolverket, 2011), är att främja elevers personliga 

utveckling. Hon framhåller också att läsandet bör gå ihop i undervisningen för att utvecklas 

parallellt i meningsfulla sammanhang; exempelvis kan läsning av skönlitteratur kompletteras 

med en skriftlig reflektion. Nilssons (2012) undersökning om vad som motiverar elever till att 

läsa skönlitteratur visade att lärarens personlighet och undervisningsstil påverkar elevers 

inställning till läsandet. Även faktorer som samtal, möjlighet till elevinflytande och goda 
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läsmiljöer visade sig påverka elevernas inställning till skönlitteratur och även svenskämnet 

överlag. Nilssons studie visade alltså att en positiv upplevelse av läsningen, undervisningen 

och läraren ökar elevers motivation och intresse för ämnet. 

 

2.5 Skrivande 

Inom skolvärldens eftergymnasiala utbildningar är det vanligt att man stöter på krav att 

producera olika texttyper där vissa kan kräva objektivitet och sammanställning av fakta, 

medan andra kan tillåter mer utrymme för det personliga engagemanget och reflekterandet. 

Krav och förväntningar som kommer med de olika texttyperna är ett ansvar som främst faller 

på svenskläraren. Dysthe (2002:8–10) framhåller att skrivandet är en nödvändig studie- och 

yrkeskompetens då det inte är tillräckligt att ha ämneskunskaper, utan man behöver också 

kunna dokumentera och uttrycka dessa på ett korrekt och tydligt sätt. Dysthe poängterar också 

att krav på skrivfärdigheten har ökat inom arbetslivet där individens uttrycksförmåga 

värdesätts mer och mer, bland annat inför handläggande av ärenden, och den skriftliga 

kommunikation som e-post till olika mottagare utnyttjas alltmer i arbetslivet. Genom att 

åtminstone vara bekant med de olika texttyper och ha en effektiv skrivförmåga underlättas 

alltså arbetsuppgifterna i yrkeslivet, menar Dysthe. På grund av detta kan man se 

svenskämnet som ett tillfälle att utveckla sina skrivkunskaper och som en investering i sig 

själv.  

  



 15 

 

 

3 Metod och material 
 

I syfte att besvara studiens forskningsfrågor har jag valt att kombinera en kvantitativ och en 

kvalitativ metod. Den mest omfattande delen är den kvantitativa enkätundersökningen och 

den kompletterades med en kvalitativ undersökning i form av en gruppintervju med avsikt att 

få en större mängd material samt en fördjupad förståelse för den samlade empiriska resultaten 

(Patel & Davidson, 2011:13). I detta kapitel presenteras även informanterna och de etiska 

övervägandena inför undersökningen.  

 

3.1 Enkätundersökning 
 
Den kvantitativa metoden användes eftersom den genererar räknebara uppgifter och en tydlig 

översikt av resultaten (Lagerholm, 2005:28). Med hjälp av enkätundersökningen kan ett större 

antal deltagare inkluderas med tanke på den korta tidsramen för studien. Enkätens innehåll är 

även standardiserat så att delfrågorna är utformade på ett likartat sätt i syfte att underlätta 

genomgången av den (Patel och Davidsson, 2003:14).  

 

Enkäten är uppdelad i tre delar (se bilaga). Den är utformad med syftet att kunna skapa en 

uppfattning om elevers inställning till ämnet svenska i gymnasieskolan. Gemensamt för 

enkätens samtliga delar är att de tre olika aspekterna i svenskämnet – alltså tala, läsa och 

skriva – ska bedömas separat av eleverna. Den första delen syftar till att ta reda på hur viktiga 

dessa delar är enligt studiens deltagare med fyra svarsalternativ: inte alls viktigt, sällan viktigt, 

rätt så viktigt och mycket viktigt. Den andra delens syfte är att undersöka hur intressanta de 

anses vara och den sista är till för att ta reda på hur säkra eleverna känner sig inom varje 

aspekt av ämnet. Del 3 undersöker elevers upplevda säkerhet – eller bristen på det – inom 

ämnet svenska, där syftet var att se om det finns något samband mellan resultatet i den frågan 

och resultatet från de två första delarna. Enkäten tillåter även kommentarer om deltagarna har 

andra tankar att lägga till om ämnet eller om något av alternativen inte passar den individuella 

bedömningen.  

 

För att mäta attityder i denna undersökning utför jag en direkt mätning med hjälp av 

likertskalor som sträcker sig från exempelvis ”inte alls viktigt” till ”mycket viktigt” eftersom 
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det anses vare enklare att använda skalor där den ena änden är motsatt till den andra (Bijvoet, 

2013:132) (se bilaga). Enkätfrågorna består av fyra påståenden som deltagarna kan markera i 

vilken grad de upplever stämmer överens med deras uppfattning.  

 

3.2 Gruppintervju 
 
Trots att enkätundersökningen tillåter deltagarna att lägga till kommentarer kan en 

gruppintervju tillföra mer kvalitativa resultat. I syfte att få en fördjupad förståelse för 

elevernas inställning till svenskämnet genomfördes en semi-strukturerad intervju där 

deltagarna fick gå igenom enkäten och berätta mer ingående om sin inställning till ämnet 

svenska. För mitt eget bruk spelades intervjun in och den inspelningen kommer att raderas när 

uppsatsen blir godkänd. Syftet med intervjun är skapa en avslappnad miljö och få eleverna 

känna sig bekväma och säkra i att uttala sig kring ämnet. Därför använde jag inte något 

färdigt frågeformulär, utan istället hade jag några områden i huvudet som jag ville beröra 

under intervjun samt att eleverna fick nya exemplar av enkäten som stöd under intervjun. 

Dessa diskussionsämnen handlade om svenskämnets olika moment där eleverna beskrev och 

jämförde sin inställning till läsandet, skrivandet och talandet. Utöver det valde jag att låta 

informanternas tankar styra intervjun, men när jag upplevde att diskussionen började bli 

irrelevant styrde jag tillbaka diskussionen, något som sällan behövdes. Efter genomgången 

fick deltagarna även dela med sig av vad de tycker skulle motivera dem eller göra 

svenskämnet mer. Syftet med den semistrukturerade intervjun är också att tillåta frihet hos 

informanterna och på så vis ge möjlighet till svar som kanske inte förväntades. Eleverna 

befann sig på olika orter i Sverige och därför var det nödvändigt med en gruppintervju samt 

en enskild intervju då endast en elev från bygg- och anläggningsprogrammet ville delta.  

  

3.3 Val av deltagare 
 
Inledningsvis tog jag kontakt med två svensklärare från olika skolor, en som undervisar elever 

på teknikprogrammet och en annan som undervisar på bygg- och anläggningsprogrammet där 

respektive klass är gemensam men eleverna studerar inom olika inriktningar i sina program. 

Vidare kom jag överens med lärarna att besöka klasserna vid tillfällen då samtliga elever var 

närvarande för att kunna informera och gå igenom enkäten. Totalt 62 gymnasieelever som 

studerar sitt första läsår och är 16–19 år gamla deltog i studien, varav 33 elever studerar på 

teknikprogrammet (TP-elever) och 29 elever studerar på bygg- och anläggningsprogrammet 

(BP- elever). Det främsta syftet till att välja deltagare från de olika programinriktningarna var 
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de olika karaktärsämnen som utmärker vardera program, vilket sannolikt innebär att de har 

olika intressen. Genom att deltagarna har olika utbildningsintressen och befinner sig i olika 

miljöer ökar även reliabiliteten av resultaten. Inför denna undersökning har det inte tagits 

någon hänsyn till elevers könstillhörighet eftersom det inte ansågs vara relevant för studiens 

syfte.  

 

Avsikten med gruppintervjun var att samla frivilliga informanter som ingick i samma 

undersökningsgrupp som deltog i enkätundersökningen. Därför kunde eleverna själva anmäla 

sig till intervjun genom att skriva det längst ner på enkäten. Från bygg- och 

anläggningsprogrammet var det endast en elev som anmälde sig till det som sedan 

intervjuades separat. Från teknikprogrammet var det två elever som anmälde sig skriftligt men 

då det blev dags för intervjun var det fyra elever som ställde upp.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
 

Med tanke på enkätundersökningens reliabilitet har särskilda beaktanden tagits vid 

utformandet av enkäten. Först har informationstexten, frågorna och uppdelningen av enkäten 

gjorts så tydliga och enkla som görligt för att i möjligaste mån minska risken för missförstånd 

från informanternas sida. Genom att endast behöva ifyllda rutor som svar undviker jag även 

att misstolka informanternas svar, samtidigt som de inte är begränsade till endast det, då det 

finns möjlighet att lämna kommentarer om de skulle känna att de vill tillägga något om ämnet 

(Patel & Davidson, 2011:107). Det ökar reliabiliteten och gör den kvantitativa delen mer 

nyanserad, samtidigt som det inte kan uteslutas att frågorna kan misstolkas. Genom skriftliga 

svar från deltagarna finns även fördelen att kunna gå tillbaka och noggrant analysera svaren 

för att inte misstolka (Patel & Davidsson, 2011:104). Inte minst var det även tydligt uttalat att 

deltagarna ska besvara enkäten och frågor under intervjun efter vad de själva upplever, inte 

hur de tror att det bör vara.  

 

Önskvärt för denna studie hade varit att ställa mer detaljerade frågor kring svenskämnets 

aspekter, något som uteslöts för att undvika att trötta ut deltagarna. Om eleverna stöter på en 

undersökning som kräver mycket tid och energi så ökar risken att de skyndar sig igenom den 

utan att ägna tillräckligt med tid och eftertanke till sina svar. I syfte att undvika detta valdes 

istället att ställa mer övergripande frågor. För att även underlätta för deltagarna har enkäten 

utformats med fyra tomma rutor, en för varje påstående som står längst upp i samtliga delar 
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av enkäten. Syftet med denna formatering var att göra undersökningen så lättläst och så enkel 

att utföra som möjligt. Utöver det har varje del markerats med stora och tydliga titlar i syfte 

att undvika förvirring. Genom gruppintervjun får studien även mer kvalitativa drag och 

djupgående insyn i resultaten (Sundgren, 2004:27), men självklart finns även här risk för 

misstolkning av deltagarnas diskussion om ämnet. Det faktum att deltagarna har olika 

utbildningsintressen och befinner sig i olika miljöer ökar även reliabiliteten av resultaten.  

 

Då undersökningens syfte är att ta reda på elevers inställning till svenskämnet anser jag att 

enkäten var formad i enlighet med frågeställningarna för att generera relevant och tillräcklig 

information. Dessutom har flera svarsalternativ presenterats samt att eleverna var informerade 

om att de inte behövde svara på något de inte kände skulle reflektera deras personliga 

bedömning. I syfte att inte leda informanterna till svaren under gruppintervjun valde jag att 

inte ha ett alldeles för aktivt förhållningsätt, utan istället satte jag igång diskussionen med 

öppna frågor och lät eleverna styra sina egna tankar och uttalanden. På så vis anser jag att 

materialets omfång bidrar med en högre validitet. Vid oklarheter ställdes frågor från 

intervjuaren med avsikt att undvika misstolkningar samt att det gjordes klart för deltagarna att 

alla frågor och funderingeringar kunde ställas när som helst. Däremot kan den externa 

validiteten ifrågasättas med tanke på denna undersöknings omfång då resultaten från denna 

studie och dess informanter inte är nödvändigtvis applicerbar på andra elever inom samma 

utbildning eller samma ålder.  

 

3.5 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om de etiska principerna i form av fyra krav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studiens 

deltagare är mellan 15 och 17 år, och blev informerade dessa krav och vad undersökningen 

innebär för deras del samt att de gav samtycke till undersökningen. I samtycke med berörd 

rektor och lärare genomfördes undersökningen där samtliga elever mellan 16–19 år medgav 

samtycke till att delta i studien. Inga namn eller personliga uppgifter samlades in förutom 

ålder och programtillhörighet. Allt deltagande i studien sker på frivilliga villkor och får 

avbrytas när som helst, utan övertalande eller påtryckningar av någon form (Vetenskapsrådet, 

2002:5).  
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4 Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras enkätundersökningens resultat i stapeldiagram med nio figurer – en 

figur per fråga – där de blå staplarna representerar TP-elever och de orange staplarna 

representerar BP-elever. Efter varje figur förklaras resultatet kortfattat och efter varje 

delmoment av enkätundersökningen finns en sammanfattning av resultaten. I syfte att 

förtydliga och sammanfatta resultaten räknas de två första svarsalternativen till den negativa 

sidan och de två svarsalternativen på höger sida räknas till den positiva sidan. Exempelvis i 

Figur 1 nedan räknas inte alls viktigt och sällan viktigt till den negativa sidan och rätt så 

viktigt och mycket viktigt räknas till den positiva sidan. I det här kapitlet redovisas även 

resultat från den uppföljande gruppintervjun med de tre frivilliga deltagarna som diskuterade 

både enkätundersökningen och ytterligare följdfrågor kring denna.  

 

4.1 Resultat från enkätundersökningen 
 

4.1.1 Vad är viktigt? 

 

 

Figur 1. Inom svenskämnet, hur viktigt är det att lära sig tala? 

 

Resultat från första frågan hur viktigt är det att lära sig tala, enligt Figur 1 visar att varken 

TP- elever eller BP-elever ansåg att det var oviktigt eller sällan viktigt med den muntliga 

aspekten av svenskämnet. Som diagrammet visar ansåg 20 av totalt 62 ansåg att utveckling av 

det muntliga i ämnet svenska är rätt så viktigt och resterande 42 elever upplever det som 

mycket viktigt. Den blåa stapeln demonstrerar att elva av 32 TP-elever ansåg att det var rätt så 
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viktigt med utvecklande av den muntliga aspekten medan resterande 21 elever ansåg att det 

var mycket viktigt. När det kommer till BP-elevernas röster i denna fråga noterar vi, som de 

orange staplarna visar, att nio elever anser att den muntliga aspekten är rätt så viktigt och 

majoriteten av klassen, resterande 20 elever anser att det är mycket viktigt. I denna fråga kan 

man alltså påstå att samtliga elever upplever att utvecklandet av det verbala är en viktig del av 

ämnet svenska.  

 

 

Figur 2. Inom svenskämnet, hur viktigt är det att lära sig läsa? 

 

I fråga två i första delen av enkätundersökningen fick eleverna bedöma hur viktigt läsandet är 

enligt egen uppfattning. Figur 2 visar att ingen elev upplevde läsandet som oviktigt. Däremot 

ser vi att majoriteten av eleverna bedömde läsandet inom ämnet svenska som sällan viktigt 

med totalt 18 TP- elever och 13 BP-elever, vilket utgör 50 % av samtliga deltagare. Tredje 

staplarna från vänster sida av Figur 2 visar att nio elever från det högskoleförberedande 

programmet och 13 elever från det yrkesförberedande programmet anser läsandet vara rätt så 

viktigt, och slutligen fem TP-elever och endast 3 BP-elever ser det som en mycket viktig 

aspekt av svenskämnet. Resultatet av denna fråga tyder alltså på att eleverna har en splittrad 

inställning till läsande där nästan hälften anser läsandet vara sällan viktigt och andra hälften 

upplever det rätt så viktigt eller mycket viktigt.  
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Figur 3. Inom svenskämnet, hur viktigt är det att lära sig skriva? 

 

Den tredje frågan i enkäten som undersöker hur viktigt det är att lära sig skriva enligt studiens 

deltagare ser vi i Figur 3 att ingen elev anser det vara oviktigt. Men 6+4 (TP+BP) elever 

upplever att det som sällan viktigt att lära sig skriva. Diagrammet visar dock att majoriteten 

av deltagarna ser det som rätt så viktigt (9+17) och resterande 25 elever (17+8) upplever det 

som mycket viktigt. Figur 3 visar alltså att majoriteten av elever från det yrkesförberedande 

programmet anser skrivandet rätt så viktigt, medan majoriteten av de högskoleförberedande 

elever upplever det som mycket viktigt. Enligt de två kolumnerna på höger sida av 

diagrammet kan vi tolka att de flesta deltagare ser utvecklandet av skrivförmågan som 

nödvändigt i undervisningen.  

 

Sammanfattning 

Figur 1, 2 och 3 demonstrerar alltså elevers inställning kring hur viktiga de olika aspekterna 

av svenskämnet är och noterbart är att den muntliga förmågan anses vara viktigast, både 

enligt eleverna från det högskoleförberedande programmet och det yrkesförberedande 

programmet. Minst viktigt enligt deltagarna var läsandet, där Figur 2 visar att 50 % (18+13) 

av eleverna bedömde det som sällan viktigt. För att komplettera och inte utelämna något följer 

nedan skriftliga kommentarer som lämnades under del 1 av enkätundersökningen:  

 

Kommentarer av elever från teknikprogrammet: 

• ”Av erfarenhet är det viktigare att kunna tala väl när man kommer ut i arbetslivet.” 
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• ”Viktigt att förbereda sig för vuxenlivet och som sker i arbetslivet och högskolan” 

• ”Skriva och tala är viktigt speciellt i skolan och jobb för att man döms mycket efter 

hur man pratar och om man skriver grammatiskt rätt och så.” 

• ”Viktigt inför vidare studier” 

 

Ovan följer kommentarer som tyder på att vissa elever anser att språkfärdigheten inte bara är 

viktig inom svenskämnet men för vad som kan komma efter gymnasietiden, såsom vidare 

studier och arbetsliv. Kommentarerna nedan visar bland annat att vissa elever anser att 

utvecklandet av den muntliga förmågan är viktigast eftersom talandet sker spontant och då är 

det viktigt att man kan uttrycka sig rätt. Av nedanstående kommentarer kan det även tolkas att 

de olika förmågorna påverkas och utvecklas parallellt.  

 

• ”Det beror på vissa saker i dessa frågor är viktigare än andra” 

• ”Muntlig diskussion och argumentation är överlägset mer viktigt än något annat” 

• ”Tala är viktigare för att man måste svara på en gång, när man ska skriva eller läsa 

har man mer tid att tänka.” 

• ”Alla saker påverkar varandra.” 

 

Kommentarer av elever från bygg- och anläggningsprogrammet: 

• ”Allt är viktigt.” 

• ”Alla är saker man ska kunna.” 

• ”Hur ska man lära sig skriva om man inte kan läsa?” 

• ”Tala är det som man kommer att ha mest användning av i framtiden.” 

• ”Viktigt att lära sig förstå andra när de talar och undvika missförstånd” 

 

Ovanstående kommentarer från BP-elever liknar föregående frågor från TP-elever på så vis 

att den muntliga förmågan upplevs som viktigast, främst för framtida användning men även 

för att minska risken för missförstånd i talsituationer. Två BP-elever har även skrivit att 

samtliga aspekter är lika viktiga att lära sig inom svenskämnet.  

 

 

 

 



 23 

4.1.2 Vad är intressant? 
 

 

Figur 4. Inom svenskämnet, hur intressant är det att lära sig tala? 

 

Del två av enkäten undersöker hur intressanta de olika aspekterna upplevs av samtliga elever. 

Figur 4 demonstrerar hur intressant den muntliga delen upplevs där den orange stapeln i den 

vänstra kolumnen demonstrerar att nio BP-elever har markerat den muntliga aspekten som 

inte alls intressant inom svenskämnet och 14 av dem upplever det som sällan intressant. 

Resterande sex BP-elever ser det muntliga som rätt så intressant. I jämförelse har vi tio TP-

elever som anser utveckling av talförmågan som sällan intressant, men 13 elever upplever det 

rätt så intressant och resterande nio elever anser det mycket intressant. Resultaten för denna 

fråga visar att totalt 32 (23+ 10) av samtliga elever ser det antingen som inte alls eller sällan 

intressant. medan resterande 30 (22+6) elever upplever det som rätt så eller mycket intressant. 

Störst intresse kommer alltså från elever som studerar högskoleförberedande program. 
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Figur 5. Inom svenskämnet, hur intressant är det att lära sig läsa? 

 

Till intressekartläggningen ställdes även från om hur intressant det är att utveckla läsförmågan 

och Figur 5 demonstrerar att totalt 25 (7+18) elever inte ser något intresse i det och 24 (15+9) 

elever sällan ser intresse i att utveckla läsförmågan. Den tredje kolumnen (3+2) visar resultat 

av hur många som anser läsandet rätt så intressant och den sista visar att sju elever – enbart 

från det högskoleförberedande programmet– anser det som mycket intressant. Överlag i denna 

fråga är intresset för läsandet ganska lågt i ämnet svenska, men trots liten andel intresse av 

samtliga deltagare kan vi notera att störst intresse kommer från elever som studerar 

högskoleförberedande program. 
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Figur 6. Inom svenskämnet, hur intressant är det att lära sig skriva? 

 

Detta diagram representerar intresset för att utveckla skrivförmågan inom ämnet svenska och 

det är tydligt att intresset inte särskilt högt om vi ser till de två första kolumnerna (7+17+18). 

Däremot har elva TP-elever och fyra BP-elever bedömt området som rätt så intressant och 

resterande fyra TP-elever bedömde skrivandet som mycket intressant.  

 

Sammanfattning 

Figur 4, 5 och 6 demonstrerar alltså samtliga elevers intresse för svenskämnets olika delar och 

det är tydligt att utveckling av den muntliga aspekten bedöms som mest intressant med totalt 

28 röster i de två högra kolumner. Därefter kommer skrivandet på andra plats med totalt 19 

röster. Undersökningen visade alltså att läsandet röstades som minst intressant, med totalt 12 

röster på den högra sidan av intresseskalan. I syfte att komplettera med de nummerbaserade 

resultaten följer nedan skriftliga kommentarer som informanterna lämnade under del två av 

enkäten.  

 

Kommentarer av elever från teknikprogrammet: 

• ”Alla bitar är viktiga och att utvecklas hjälper i alla andra kurser också” 

• ”Kommunikation är viktigt i vår vardag. Svenskan utgör grunden för det” 

• ”Skönlitteraturen brukar inte vara superintressant men för att få bra betyg så måste 

man läsa dem” 
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• ”Det kan vara intressant att läsa men inte i skolan” 

• ”Det är inte alls intressant att läsa texter och sådant på svenska lektioner” 

 

De första två kommentarer från TP-elever har egentligen inget med intresse att göra och bör 

istället ha skrivits i del av enkätundersökningen. Resterande tre kommentarer tyder på att 

litteraturen i svenskämnet inte upplevs som intressant, men möjligtvis kan läsandet vara 

intressant utanför skolans ramar.  

 

Kommentarer av elever från bygg- och anläggningsprogrammet: 

• ”Varför läsa när man kan titta på filmer som handlar om samma sak?” 

• ”Läsa är inte intressant men man lär sig nya ord ibland så det är ju bra” 

• ”Tala behövs mest för oss” 

• ”Beror på vad läraren gör” 

 

Den första kommentaren från en BP-elev tolkas som att läsandet endast sker för att läsaren 

ska förstå handlingen, något som kan uppfyllas genom att se filmatiseringen av en bok. Den 

andra kommentaren visar dock att läsandet inte är intressant men att det kan nyttja individens 

ordförråd, vilket upplevs som positivt. Tredje kommentaren påstår att talförmågan är mest 

användbar, men det framgår inte om det muntliga även är mest intressant. Sist ser vi att det 

intresset för de olika momenten bedöms efter vad lärarens handlingar.  

 

4.1.3 Vad känner jag mig säker/osäker inom? 
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Figur 7. Inom svenskämnet, hur säker känner jag mig med att tala? 

 

Figur 7 demonstrerar hur säkra eleverna upplever sig vara inför muntliga anföranden i ämnet 

svenska. Till vänster i diagrammet ser vi att två BP-elever upplever sig mycket osäkra och 

andra kolumnen visar att 18 (4+14) elever känner sig något osäkra. 19 (9+19) deltagare 

känner sig säkra där fördelningen är ganska jämn mellan elever som studerar 

högskoleförberedande respektive yrkesförberedande program. En drastisk skillnad finner vi 

dock i den sista kolumnen där 19 TP-elever upplever sig mycket säkra och endast tre BP-

elever känner detsamma. I helhet upplever majoriteten av eleverna sig säkra i den muntliga 

aspekten av ämnet svenska.  

 

 

Figur 8. Inom svenskämnet hur säker känner jag mig med att läsa? 

 

Diagrammet ovan demonstrerar alltså elevers upplevda säkerhet i sitt läsande inom 

svenskämnet. Något osäker känner sig totalt 19 elever där majoriteten är BP-elever. 

Resterande resultat i Figur 8 demonstrerar att 24 (14+10) deltagare känner sig säkra på sin 

läsförmåga och sist i diagrammet ser vi att 18 (12+6) elever upplever sig mycket säkra. 

Majoriteten av dem som uppger att de känner sig säkra eller mycket säkra är TP-elever. 
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Figur 9. Hur säker känner jag mig med att skriva? 

 

Den sista figuren, Figur 9, demonstrerar deltagarnas upplevda säkerhet i sin skrivförmåga. 

Den första kolumnen visar att endast en elev känner sig mycket osäker i sin skrivförmåga och 

andra kolumnen visar att 25 elever (7+18) känner sig något osäkra med majoriteten från BP-

programmet. Därefter visar kolumn tre att totalt 21 elever känner sig säkra i sin skriftförmåga 

varav 14 är TP-elever. Sist ser vi att 14 deltagare känner sig mycket säkra, varav enbart tre 

BP-elever. Resultatet enligt Figur 9 visar att majoriteten av eleverna känner sig mer eller 

mindre säkra på sin skriftförmåga där mest osäkerhet finns hos BP-elever och mest säkerhet 

kommer från TP-elever.  

 

Sammanfattning Figur 7, 8 och 9 

Den tredje och sista delen av enkäten undersöker alltså hur säkra eleverna känner sig med sin 

språkkompetens och Figur 7 och 8 demonstrerar att eleverna känner sig mest säkra på sin 

talförmåga och skrivförmåga och minst säkra i sin läsförmåga. Nedan följer kommentarer 

som lämnades under del tre i enkätundersökningen:  

 

Kommentarer av elever från teknikprogrammet: 

• ”Jag känner mig mest säker i det muntliga eftersom jag vågar tala och ta för mig, 

men jag vill bli bättre på det”. 
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• ”Inte säker på skriftliga eftersom jag inte kan skilja så bra mellan olika texttyper, 

inte så viktigt men för skolans skull är det viktigt att kunna identifiera dem för att få 

bra betyg”. 

• ”Mer tydliga uppgifter och mål skulle göra det enkelt att veta vad som förväntas av 

en”. 

• ”Under kursens gång har jag blivit allt mer säker inom alla områden”. 

 

När det kommer till den upplevda säkerheten i svenskämnet upplever en TP-elev mest 

säkerhet inom det muntliga och menar att hen skulle vilja utvecklas ännu mer inom det. Nästa 

kommentar visar osäkerhet i att skilja mellan texttyper. Det verkar eleven inte anse som 

viktigt för eget bruk, men viktigt som medel för att uppnå högre betyg i ämnet. Från den 

tredje kommentaren kan man tolka att osäkerheten i ämnet kan minska om läraren utformar 

tydligare mål i förhållande till uppgifterna som ska utföras.  

 

Kommentarer av elever från bygg- och anläggningsprogrammet: 

• ”Muntligt är enklast men skriftligt är svårare eftersom det finns flera olika 

texttyper”. 

• ”Skulle behöva jobba mer skrivregler och veta vad som passar när”. 

 

Likt kommentarerna från TP-elever ser vi att en BP-elev känner sig mest säker i sin 

talförmåga, men mindre säker i sin skrivförmåga på grund av de olika texttyper hen arbetar 

med i svenskämnet. Nästa kommentar tolkas som att eleven känner sig osäker på sin 

skrivförmåga eftersom hen inte bemästrar svenskans skrivregler. 

 

4.2 Resultat från intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes vid ett senare tillfälle än enkätundersökningen i syfte att kunna 

ställa frågor som eventuellt kunde uppstå efter resultatsammanställningen. Nedan är det 

sammanställda resultatet från intervjun med eleven från bygg- och anläggningsprogrammet 

och de fyra eleverna från teknikprogrammet. Den var som sagt semi-strukturerad där 

deltagarna fick gå igenom enkätinnehållet och berätta mer ingående om sin inställning.  

 

4.2.1 Läsförmåga, skrivförmåga och talförmåga 
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Vi började med att tala om den muntliga aspekten av svenskämnet.  

Samtliga deltagare var enade om att det är den mest väsentliga delen, främst på grund av att 

de anser sig ha mest nytta av en välutvecklad muntlig förmåga i språket. ”Man måste kunna 

formulera sig rätt och säga vad man vill säga, inte bara vad man kan säga”, uttryckte eleverna 

och menade att en god talförmåga minskar risken att man känner sig begränsad i olika 

kommunikationssituationer. ”Det är viktigt att man lär sig formulera sig rätt så man inte blir 

missförstådd, då kan hela kommunikationen gå åt helvete”. Enligt eleverna är det viktigt att 

utveckla talförmågan i syfte att kunna uttrycka sig korrekt. ”Det muntliga är viktigast 

eftersom det måste gå rätt ihop med kroppsspråket, är man osäker på språket så syns det 

direkt på en”. Vidare förklarar eleverna att den muntliga aspekten upplevs som viktigast och 

därav mest intressant och användbar: ”Man vill ju kunna ge ett bra intryck, inte bara i 

arbetslivet men allmänt. Skrivandet och läsandet är väl också ganska viktiga men tal är ju det 

man sällan kan ta sin tid med. Man måste ju till exempel svara på en gång när man pratar med 

människor face to face”.  

 

Eleverna var eniga om att läraren var tydlig med sina avsikter kring syftet med litteraturvalen 

i undervisningen och den valda litteraturen är välvald och anses passande av intervjuns 

deltagare. Däremot upplever de ändå inget genuint intresse för läsandet, utan för dem upplevs 

det endast som ett medel för att få bra betyg ”Man kan inte läsa bara för att. Vi måste ju 

prestera som det står i kursmålen för att få bra betyg, annars slösar vi på tid”. Inställningen till 

skönlitteratur i ämnet svenska upplevs alltså som tidsslösare då de intervjuade menar att man 

endast kan njuta av läsningen när man inte har någon deadline eller uppgift att göra: ”Vet vi 

att vi har en uppgift så måste vi ju fokusera på det, annars måste man gå tillbaka i boken och 

då tar det dubbelt så lång tid att kolla efter vad man behöver”. Under intervjun ställdes även 

frågan om någon av deltagarna ägnar sin fritid till att läsa skönlitterära texter, vilket bemöttes 

med ett enat ”nää, men det är ju ingen hemlighet att Instagram och sånt och spel har tagit över 

vår uppmärksamhet och intresse”.  

 

4.2.2 Hur kan undervisningen i svenskämnet förbättras? 
 
I enighet med resultatet från enkätundersökningen upplever de intervjuade läsandet som minst 

intressant och menar att det tar alldeles för mycket tid av läsåret: ”När det är meningen att vi 

ska sitta och läsa så är det inte lätt när alla gör massa ljud och man blir ju distraherad och 

hinner aldrig läsa klart en sida. Sedan slutar det med att man bara skummar boken för att klara 
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av provet”. Enligt eleverna får de ständigt höra hur svenskämnet kan gynna dem i andra 

skolämnen och det är något de anser sig vara medvetna om. Däremot upplever de att 

undervisningen behandlar mycket annat som inte gynnar själva språkutvecklingen: ”Visst så 

använder vi språket, men uppgiften är alltid något annat än språkutveckling”. Med andra ord 

menar eleverna att ämnet svenska bör vara mer renodlat och fokusera på språkförmågan 

”Istället för att läsa en bok i en halv termin borde vi lära oss kommunicera till exempel. Det är 

ju svårare att göra det hemma än att läsa hemma”, ”Det enda sättet man kan njuta av en bok är 

om man struntar i betygen”, ”Jag är långsam när jag läser, men det är okej eftersom det inte 

ofta man behöver stressläsa nåt. Men för att få bättre ordförråd när man pratar så måste man 

förstå det man läser”, ”Man kan göra det roligare. Istället för att alltid ha muntliga 

presentationer på ett tal som man förbereder i flera veckor borde man ha 

argumentationsuppgifter mellan varandra och öva på att spontant svara på sin motståndare på 

ett bra sätt”, ”Jag vet inte, men mer variation och mindre historia om språket. Läsförståelse 

gör vi bara för att träna inför nationella proven, då läser vi bara själva istället för att få tips hur 

man kan bli bättre. Nästan hela terminen så håller vi på och förbereder för nationella proven. 

Det är något man borde minska”, ”Visst så vill man ju kunna skriva bra och så men det är inte 

alls roligt att lära sig skriva för vi lär oss inte varför vi ska göra det, vi bara gör det, som när 

föräldrar säger ät inte för mycket godis!”  

 

Enligt intervjuns resultat är det viktigt för eleverna att få reda på hur undervisningens innehåll 

är viktigt för dem och hur det kan gynna dem: ”Vi vet ju inte riktigt varför vi gör det och man 

orkar inte fråga varje gång. Det borde läraren förstå att hon ska göra”. Eleverna säger att det 

skulle öka deras förståelse för uppgifterna och på så vis kommer de att vara mer motiverade 

att utföra uppgifterna. Vidare framgick det att variation i undervisningen skulle göra ämnet 

roligare och önskvärt är även att behandla mindre skönlitteratur i undervisningen. Samtliga 

elever var enade om att talförmågan och skriftförmågan bör bli prioriterat i svenskämnet. Med 

andra ord önskar eleverna det formella svenskämnet, det Malmgren (1999:97) benämner som 

formell svenska. Alltså känner eleverna att svenskundervisningen bör fokusera mer på 

språkvård, meningsbyggnad, grammatik, tal- och röstvård och skrivundervisning och mindre 

på litteraturundervisning.  
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5 Diskussion  
 
I avsnitt 5.1 diskuteras de använda metodvalen som gjordes för denna undersökning. Nästa 

avsnitt 5.2 tar upp resultaten från enkätundersökningen och gruppintervjun utifrån studiens 

frågeställningar som sedan jämförs och diskuteras, bland annat med den tidigare forskning 

och ämnesplanen för svenska som presenterades i kapitel 2. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Syftet med den semistrukturerade gruppintervjun var att skapa en trygg och bekväm miljö för 

informanterna. Genom en gruppintervju tror jag att eleverna känner sig mer bekväma än att ha 

individuella intervjuer där all fokus är på dem och denna uppfattning stärktes då jag 

uppmärksammade att eleverna byggde på sina idéer med inspiration av vad deras 

klasskamrater sa. Däremot finns det risk att inte alla elever känner sig tillräckligt bekväma 

med varandra och kanske håller med varandra för bekvämlighetens skull. Ytterligare en faktor 

kan vara att eleverna besvarar intervjufrågorna på ett sätt som de förmodar att jag som 

intervjuare skulle vara godtycklig till. Jag funderade även på om intervjuresultaten kunde ha 

påverkats av de frivilliga deltagarna då risken finns att dessa eventuellt kan ha starkare 

intresse för ämnet. Emellertid är det mycket svårt att konstatera det samt att det inte framgick 

i resultaten.  

 

Istället för enskilda frågor och svar fick informanterna diskutera sina tankar, vilket jag anser 

gjorde resultatet mer innehållsrikt. Däremot finns risken att eleverna inte känner sig 

tillräckligt bekväma för att uttrycka sina tankar när andra elever är närvarande, men det var 

inte något jag märkte under intervjun. Intervjun med BP-eleven var kortare och mer konkret 

och tillät inte eleven diskutera sina tankar lika mycket som eleverna som deltog i 

gruppintervjun, men trots detta anser jag att intervjun bidrog med en hel del, och trots att den 

varade en kortare period anser jag att resultat var mer koncist och tydligt.  

Jag funderade även på om utformandet av enkätundersökningen var alldeles för enkelt eller 

om den enkelheten skulle vara en fördel. Nackdelen med enkelheten är att frågorna blir för 

övergripande och kanske gör det svårare för deltagarna att tolka frågan, dock var det inget jag 

märkte när eleverna fyllde i enkäten.  Sett till kombinationen av intervjuer och 

enkätundersökning funderade jag om det skulle bli överflödigt med resultat. Med tanke på den 
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enkätens enkelhet och intervjuernas fyllighet anser jag att de kompletterade varandra på ett 

tydligt sätt.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Inför denna undersökning hade jag förväntat mig att deltagarna skulle se samtliga aspekter av 

svenskämnet som lika viktiga då läsandet, skrivandet och talandet hänger ihop och att 

kompetensen inom respektive del påverkar de andra. En anledning som kan ligga bakom att 

inställningen till läsningen hos eleverna är så negativ kan vara att de har få eller inga positiva 

erfarenheter från litteraturundervisningen, vilket kan ha lett till inställningen vi ser i 

resultatkapitlet. Ända fram till start av gymnasieskolans svenskämne har eleverna redan 

hunnit bilda sin inställning till ämnet, något som sker både i grundskolan och genom den 

sociala bakgrunden. Denna inställning kan då påverka elevernas prestation i ämnet och därför 

anser jag att det är viktigt att man tar hänsyn till detta tidigt i kursens gång och 

förhoppningsvis kan vända på de inställningar som lutar mot den negativa sidan. Genom att ta 

hänsyn till elevernas uppfattningar, tydliggöra och lyfta fram värdet i ämnet ökar 

sannolikheten att eleverna finner mer motivation i att utveckla sina språkliga färdigheter i 

ämnet. 

 

Resultaten visade alltså en särskild enighet bland majoriteten av eleverna, nämligen det låga 

intresset för läsandet i svenskämnet (se Figur 5). Det är inte överraskande att se att elever inte 

finner mycket motivation för läsandet i skolan då det är känt sedan tidigare. Även 

gruppintervjun visade detsamma där informanterna uttryckte att läsandet är långtråkigt, 

ostrukturerat och upprepande. Däremot var det ingen deltagare som kände större osäkerhet 

inför läsandet, men fler som kände lite osäkerhet (se Figur 9). Som framgick i gruppintervjun 

var eleverna inte positiva till skönlitteraturen, varken på skoltid eller på fritid; vilket även 

Jarnys och Ohlins (2007) studie visade. Från denna studies gruppintervju och från de 

skriftliga kommentarerna från enkätundersökningen verkar majoriteten av eleverna vara 

mycket mål- och resultatstyrda i svenskämnet, men något lägre så inom det 

yrkesförberedande programmet. Resultatet från denna undersökning liknar även Zobels 

(2009) resultat som visade att eleverna upplevde de muntliga kommunikationsfärdigheterna 

att vara viktigast och mest intressanta inom svenskämnet. För vissa kan det vara så att det som 

man anser sig säker inom också är det man anser vara intressant eftersom det kan vara enklare 

att bli bättre inom ett område man redan är bra på. Om man har stött på flera hinder inom ett 
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område kanske man börjar känna sig mer osäker och på så vis kan intresset även minska för 

att undvika fler misslyckanden.  

 

Vidare var det även tydligt från denna studie att den generella inställningen till litteratur är 

negativ, och den upplevs endast som ett medel för att uppnå betygskriterierna. Den efferenta 

läsningen (Rosenblatt, 2002) av skönlitteratur dominerar alltså i skolan för dessa deltagare. 

Detta visar på att om man vill öka graden för den estetiska läsningen (Rosenblatt, 2002) hos 

eleverna bör betygskriterierna läggas åt sidan, vilket inte är enkelt att genomföra i ämnet 

svenska. Det kan vara så att eleverna upplever att skönlitteraturen ska vara något som läses 

för nöje, något som blir svårt när de känner att det är kopplat till studier och betyg. En annan 

faktor, specifikt för elever från teknikprogrammet, kan vara att intresset lutar åt skoluppgifter 

som är mer vetenskapligt belagda och förståeliga, främst på grund av deras val av 

programinriktning som fokuserar på karaktärsämnen som matematik, kemi och fysik. Det 

främsta syftet med dessa ämnen skiljer sig från syftet med skönlitteratur, och trots att 

skönlitteraturen egentligen är en kunskapskälla är den en sådan på ett annorlunda sätt än just 

de tidigare nämnda karaktärsämnena. Det kan även vara så att eleverna blivit vana vid att söka 

sig till fakta och kunskap (efferent läsning) inom skolans ramar och i sin vana gör även detta 

när det kommer till skönlitteraturen. En annan påverkan på elevernas inställning kan vara att 

lärarens val av litteratur inte har gått ihop elevernas intellektuella erfarenhet och emotionella 

mognad, något som Rosenblatt (2002:31) menar är en förutsättning för att eleverna ska hitta 

sig själva och relatera till det lästa.  

 

Trots att många informanter såg skrivandet som sällan intressant ansågs det ändå vara viktigt. 

vilket är glädjande att se. Utifrån gruppintervjuns diskussion tror jag att intresset skulle kunna 

öka om läraren inledde kursen med mer informella skrivuppgifter, främst för att uppgiften ska 

vara mindre laddad och även för att minska pressen på eleverna. Vidare kan man gradvis 

introducera fler texttyper med olika genrer och uppbyggnad. En orsak till detta kan vara att de 

inte har fått öva sig fram inom dessa områden och därmed skapas en osäkerhet. Skulle läraren 

istället ägna mer tid åt det kan man upptäcka vad det är som brister och utifrån det arbeta för 

att utveckla elevernas språkförmåga. En slutsats utifrån denna studie är att skrivandet anses 

som viktigt eftersom eleverna främst ser det som ett redskap inför vidare studier då de 

kommer behöva skriva och skilja mellan olika texttyper.  

 



 35 

Elevers förmåga och inställning till sin språkliga färdighet kan påverka deras inställning och 

prestation i andra skolämnen. Läsande, skrivande och talande är centrala för många ämnen i 

gymnasieskolan och därför är det särskilt viktigt att eleverna får den stimulans de behöver för 

att utveckla sina språkkunskaper. I relation till studiens andra forskningsfråga tyder resultaten 

på att elever från båda studieprogram kände osäkerhet, men betydligt mer kom det från BP-

eleverna. Jag anser att det är viktigt att eleverna är trygga i sin uttrycksförmåga och att de 

känner sig säkra i att aktivt delta i olika frågor som berör dem och göra sina röster hörda i 

olika sammanhang.  

 

Självklart har skolan ansvaret att ge möjligheter till språkutveckling och bidra med en god 

inställning till den. Däremot finner jag det troligt att inställningen inte endast påverkas i 

skolan, men även elevers sociala bakgrund kan ha en påverkan på deras inställning till bland 

annat vad som är viktigt, intressant och deras uppfattning av den personliga kompetensen. 

Därför menar jag att brist på positiva erfarenheter av litteratur eller inställning till 

språkundervisning inte endast formas i klassrummet, utan eleven kan anlända med en 

förbestämd inställning till vad de anser att de behöver eller vill göra i skolan. Dessutom 

tillåter kursplanerna den individuella läraren att tolka och anpassa undervisningen efter 

målgruppen, vilket även kan vara en bakomliggande anledning till elevers varierade 

inställning. Jag anser att lärare bör ha som mål att i största mån individualisera sin 

undervisning och ge möjlighet för elevinflytande för att tillåta dem vara med och utforma 

undervisningen. Dessutom bör läraren skapa en god och trovärdig beskrivning av svenskans 

roll i undervisningen och samhället samt öka förståelsen för nyttan som kommer med 

samtliga aspekter av svenskämnet. Här anser jag att läraren ska, så gott som förmågan tillåter, 

inspirera och vägleda eleverna i ämnet. I syfte att motivera eleverna i svenskundervisningen 

är det viktigt att ta reda på vilka deras prioriteringar och preferenser är. Genom samtal, 

relationsbyggande och elevinflytande kan eleverna känna sig hörda och delaktiga i 

undervisningen vilket också kan motivera dem i deras studier. På så vis ökar även 

sannolikheten att inställningen till litteraturundervisningen blir mer positiv och följdvis kan 

den bli mer intressant och givande.  
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6 Avslutning 
 

Genom denna undersökning kan man dra slutsatsen att elever ser svenskämnets aspekter mer 

som nödvändiga för sin utbildning och framtida kompetenser än som något intressant, men 

det finns ändå en övervägande positiv inställning till ämnet. Undersökningen tyder inte på 

några stora skillnader mellan TP- och BP-elevers inställning till ämnet. Däremot tyder 

resultaten på att osäkerheten om den egna förmågan är större hos BP-eleverna. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att majoriteten av eleverna ser svenskämnet som ett 

färdighetsämne som kan nyttjas i den framtida tillvaron där talförmågan kommer på första 

plats, följt av det skrivförmågan och sist kom läsförmågan. Trots att läsandet bedömdes som 

minst viktig och intressant så ansåg vissa elever att litteraturen är viktig för bildningen men 

att det var alldeles för tidskrävande i klassrummet och det istället är något som kan läsas på 

fritiden utan att de behöver fokusera på att uppnå goda studieresultat. För majoriteten av 

deltagarna som placerade läsförmågan på sista plats främst på grund av de inte ser någon 

betydlig nytta av det i deras dagliga liv. Om läraren kan hjälpa eleverna att finna nya 

infallsvinklar på det är det sannolikt att de börjar se mer nytta i litteraturläsningen.  

Efter att ha genomfört denna undersökning är det tydligt för mig att interaktionen mellan 

lärare och elever är särskilt viktig för deras inställning till svenskämnet. Om läraren har en 

tydlig positiv inställning till ämnet är det sannolikt att eleverna uppmärksammar det och 

förhoppningsvis får dem att dela den inställningen. Trots att denna studie har utförts i en 

mindre skala är min förhoppning att den tillför en ökad förståelse av elevers inställning till 

svenskämnet. 

 

Med tanke på att litteraturen hamnade på sista plats skulle det vara intressant för vidare 

forskning att undersöka hur lärare gör sina val av litteratur i undervisningen och sedan 

jämföra det med elevernas uppfattning av det. Resultat av en sådan undersökning kan 

generera en ökad förståelse mellan lärare och elever och förhoppningsvis får elever en mer 

positiv inställning till litteraturundervisningen. 
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Bilaga 
 

Mina tankar om svenskämnet i gymnasieskolan 

 

Inom svenskämnet finns en hel del lärandemål som elever behöver uppfylla för att uppnå ett 

godkänt betyg i ämnet. Däremot kan det finnas någon eller några aspekter inom ämnet som 

man anser viktigare än andra, eller mer intressant än andra. För mitt examensarbete genomför 

jag en kort studie om vad ni elever anser om dessa aspekter. Markera nedan med ett X i den 

ruta du anser stämma bäst i ditt fall. Kommentera gärna dina svar! 

Ålder: ____  Program: ________________________ 

1. Vad är viktigt?  

 
Inom svenskämnet är det viktigt att lära sig: Inte alls 

 viktigt 

Sällan 

viktigt 

Rätt så 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Tala – t.ex. muntliga presentationer, diskutera, tala 

under grupparbeten, högläsning eller andra muntliga 

anföranden.  

    

Läsa – t.ex. skönlitterära texter, nyheter, kursböcker, 

mejl eller andra texter.  

    

Skriva – t.ex. skriva uppsatser, anteckningar, mejl 

eller andra texter. 

    

 

Kommentarer: ……………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Vad är intressant? 
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Inom svenskämnet är det intressant att 

lära sig: 

Inte alls 

intressant 

Sällan 

intressant 

Rätt så 

intressant 

Mycket 

intressant 

Tala – t.ex. muntliga presentationer, diskutera, 

tala under grupparbeten, högläsning eller andra 

muntliga anföranden. 

    

Läsa – t.ex. skönlitterära texter, nyheter, 

kursböcker, mejl eller andra texter.  

    

Skriva – t.ex. uppsatser, anteckningar, mejl 

eller andra texter.  

    

 

Kommentarer: …………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… 

 
3. Vad känner jag mig säker/osäker inom? 

 

Inom svenskämnet känner jag mig säker på 

att: 

Mycket 

osäker 

Något 

osäker 

Säker Mycket 

säker 

Tala – t.ex. muntliga presentationer, diskutera, tala 

under grupparbeten, högläsning eller andra muntliga 

anföranden.  

    

Läsa – t.ex. förstå skönlitterära texter, nyheter, 

kursböcker, mejl eller andra texter  

    

Skriva – t.ex. uppsatser, anteckningar, mejl eller 

andra texter.  

    

Kommentarer: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Jag kommer också att intervjua några elever om de här frågorna. Om du vill vara 

med i en sådan intervju kan du ge dina kontaktuppgifter här: 

 

……………………………………………………………………………………

………………………………… 

Tack för din medverkan! 

 

Radavstånd istället för indrag, formalia 

Har nog missat att tillägga ett par källor i texten och missat att skriva till 

slutsatsen i sammandraget.  

 

Oavslutad metoddiskussion, ställer frågor till mig själv.  

 

 

 

 

 

 

 


	1 Introduktion
	2.1. Syfte och forskningsfrågor
	1.2. Disposition

	2 Styrdokument, bakgrund och tidigare forskning
	2.1 Vad säger styrdokumenten om svenskämnet?
	2.1.1 Modell för språkämnet svenska
	2.2 Talande, skrivande och läsande i svenskämnet samt inställning till svenskämnet
	2.3 Talande
	2.4 Läsande
	2.5 Skrivande

	3 Metod och material
	3.1 Enkätundersökning
	3.2 Gruppintervju
	3.3 Val av deltagare
	3.4 Reliabilitet och validitet
	3.5 Etiska överväganden

	4 Resultat och analys
	4.1 Resultat från enkätundersökningen
	4.1.1 Vad är viktigt?
	4.1.2 Vad är intressant?
	4.1.3 Vad känner jag mig säker/osäker inom?

	4.2 Resultat från intervjuer
	4.2.1 Läsförmåga, skrivförmåga och talförmåga
	4.2.2 Hur kan undervisningen i svenskämnet förbättras?


	5 Diskussion
	5.1 Metoddiskussion
	5.2 Resultatdiskussion

	6 Avslutning
	Referenser
	Bilaga

