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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever i årskurs tre på 

gymnasiets yrkesprogram upplever att undervisningen i svenskämnet påverkat 

tilltron till deras förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Syftet är också att 

undersöka hur undervisningen klarar att efterleva de krav på att elever ska få 

tillit till sin språkförmåga som står i ämnesplanen i svenska. Materialet 

samlades in genom sju semistrukturerade intervjuer. Materialet sorterades i 

kategorier och två normkritiska teoretiska perspektiv användes i tolkningen. 

Resultaten visar att undervisningen i svenskämnet haft både positiv och negativ 

påverkan på elevernas tilltro till uttrycksförmågan i tal och skrift. Resultaten 

visar också att en bristande tilltro till uttrycksförmågan i tal är vanligare än en 

bristande tilltro till uttrycksförmågan i skrift och att undervisningen har brister 

när det gäller att hjälpa eleverna till en god tilltro till uttrycksförmågan. 

Studiens didaktiska slutsats är att undervisningen har stor påverkan på elevers 

tilltro till uttrycksförmågan och att undervisningen bör utformas på ett 

genomtänkt sätt för att stärka elevers tilltro.  
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Nyckelord: demokratisk fostran, self-efficacy, svenskämnet, tilltro, 
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1 Inledning      

Ett demokratiskt samhälle utgörs av demokratiska medborgare. Dessa måste på 

något sätt fostras och formas. Skolan är den institution som i vårt samhälle fått detta 

viktiga uppdrag. Utbildningen som ges i skolan ska präglas av demokratiska 

värderingar och eleverna ska utvecklas till att kunna delta aktivt i samhället (Lgy11 

2011:5–6). Men hur fungerar den demokratiska fostran i praktiken? Jag har valt att i 

denna studie rikta mitt intresse mot en av alla viktiga aspekter av att fostra 

demokratiska medborgare, nämligen uttrycksförmåga. Att fullt ut kunna lita på sin 

förmåga att tala och skriva, att känna tilltro till den, är en viktig del av att vara en 

demokratisk medborgare. Det är viktigt inte bara för individen utan för hela vårt 

demokratiska samhälle. Tilltro till uttrycksförmågan ger möjlighet att uttrycka sina 

åsikter. Den ger möjlighet att påverka samhället. Den ger möjlighet att utöva 

demokratiska rättigheter och skyldigheter. Uttrycksförmågan är en av många viktiga 

demokratiska förmågor och därtill en av de förmågor som fokuseras i skolans 

svenskämne (Lgy11 2011:160). Svenskämnet är bara ett av alla ämnen i skolan som 

ska bidra till denna förmåga men kanske det ämne där det ges flest möjligheter att 

lära sig tala och skriva på olika sätt. Det är av största vikt att undersöka hur väl 

undervisningen i svenskämnet lyckas med att ge eleverna tilltro till att uttrycka sig i 

tal och skrift. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor        

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs tre på gymnasiets 

yrkesprogram upplever tilltron till sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt 

hur de upplever att undervisningen i svenskämnet påverkat detta. Syftet är också att 

undersöka hur undervisningen klarar att efterleva de krav på att elever ska få tillit till 

sin språkförmåga som står i ämnesplanen i svenska. 

Syftet uppnås genom att följande forskningsfrågor besvaras: 

 Hur upplever eleverna tilltron till sin förmåga att uttrycka sig i tal? 

 Tycker eleverna att undervisningen i svenskämnet har påverkat tilltron till sin 

förmåga att uttrycka sig i tal och i så fall på vilket sätt? 
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 Hur upplever eleverna tilltron till sin förmåga att uttrycka sig i skrift? 

 Tycker eleverna att undervisningen i svenskämnet har påverkat tilltron till sin 

förmåga att uttrycka sig i skrift och i så fall på vilket sätt? 

 Hur klarar undervisningen att efterleva de krav på att elever ska få tillit till sin 

språkförmåga som står i ämnesplanen i svenska? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 Bakgrund förklaras begreppet tilltro och en genomgång av styrdokument 

och tidigare forskning görs. I kapitel 3 Metod och material presenteras 

datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod, urval av informanter och etiska 

överväganden. I kapitel 4 Resultat presenteras resultat och tolkning för varje 

informant. I kapitel 5 Diskussion diskuteras resultat och metodval. Kapitel 6 

Avslutning innehåller en avslutande text. 

2 Bakgrund 

I avsnitt 2.1 Begrepp och definitioner förklaras det centrala begreppet tilltro. I avsnitt 

2.2 Styrdokument presenteras utdrag ur ämnesplanen i svenska samt ur läroplanen. I 

avsnitt 2.3 Tidigare forskning görs en presentation av internationell och svensk 

forskning inom området. 

2.1 Begrepp och definitioner 

Tilltro är ett begrepp som återkommande används i uppsatsen för att beskriva hur 

elever upplever sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Det kommer att framgå i 

detta arbete när jag med begreppet syftar på tal respektive skrift samt när enskilda 

aspekter av tal- och skrivförmåga avses. I läroplanen används formuleringen ”tillit till 

sin egen språkförmåga” (Lgy11 2011:160), vilket jag likställer med tilltro till 

uttrycksförmågan. Den definition jag använder för tilltro är hämtad från det engelska 

ordet self-efficacy som Albert Bandura beskriver på följande sätt: ”Percieved self-

efficacy refers to beliefs in one´s capabilities to organize and execute the courses of 

action required to manage prospective situations. Efficacy beliefs influence how 



 3 

people think, feel, motivate themselves, and act” (Bandura 1995:2). Begreppet kan 

alltså handla om tilltro till olika sorters förmågor och om att klara olika situationer, 

men när jag använder begreppet avser jag alltså uttrycksförmåga och situationer där 

denna används. 

2.2 Styrdokument 

I gymnasiets ämnesplan för svenska finns flera formuleringar som handlar om 

uttrycksförmåga och tilltro till den. Som jag beskrev i den inledande texten (se 1.1) 

menar jag att detta är viktiga demokratiska förmågor. Jag har utifrån mitt valda 

undersökningsområde valt ut några citat för att tydliggöra vilka riktlinjer som ska 

prägla undervisningen inom detta område. Bland annat står det i ämnesplanen att 

”[e]leverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och 

tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också 

ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation 

som behövs i arbetslivet och för vidare studier” (Lgy11 2011:160). Det står också att 

”[u]ndervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift” (Lgy11 2011:160). Vidare uttrycks att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla ”[f]örmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt 

i kommunikationssituationen” och ”förmåga att utforma muntliga framställningar 

och texter som fungerar väl i sitt sammanhang” (Lgy11 2011:160).  

I läroplanen för gymnasieskolan finns flera formuleringar som visar på skolans 

uppdrag att göra eleverna till aktiva demokratiska samhällsmedborgare. Där står att 

”[u]tbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

(Lgy11 2011:5). Där uttrycks också att undervisningen ska ”utveckla elevernas 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet” (Lgy11 

2011:6). Utbildningen ska också bidra till elevernas utveckling till ”ansvarskännande 

människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” (Lgy11 2011:6). 

Vidare står att ”[s]kolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden” 

(Lgy11 2011:8). Det uttrycks också att målet är att varje elev ”utifrån kunskap om 

demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former” 

(Lgy11 2011:12) och ”stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och 

tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor” (Lgy11 
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2011:13). Tillsammans med utdragen ur ämnesplanen ovan vill jag med detta ge en 

bild över skolans demokratiska uppdrag. 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Internationell forskning om tilltro och undervisning 

Forskningsgenomgången börjar med en vetenskaplig artikel som visar på sambandet 

mellan tilltro och skolprestation. Det är Alexander D Stajkovic m.fl. (2018) som i en 

studie har undersökt tilltrons betydelse för akademisk prestation. I studien 

undersöktes också olika personliga egenskapers betydelse för detta (Stajkovic m.fl. 

2018:238–240). Tre olika modeller testades där egenskaperna och tilltron på olika 

sätt samverkar i sin påverkan på akademisk prestation. Studien gjordes i stor skala 

och material samlades in från tre olika universitet i två olika länder. Sammanlagt 

deltog 875 informanter i tjugoårsåldern. Studiens resultat visade att tilltro hade en 

positiv påverkan på akademisk prestation oavsett vilken modell som användes.  

Vidare kommer forskningsgenomgången att handla om hur olika typer av tal- och 

skrivundervisning påverkar elevers uppfattningar om och tilltro till uttrycksförmåga i 

tal respektive skrift. Hatice Altunkaya (2018:137) har i en studie undersökt vilken 

effekt en aktivitetsbaserad kurs i muntlig framställning hade på tilltron till 

talförmågan hos universitetsstudenter i psykologi. Studien gjordes genom tester av 

studenternas tilltro till talförmågan i början och i slutet av terminen där de fick denna 

undervisning (Altunkaya 2018:139). Studenterna tillfrågades också om hur de såg på 

den undervisning de fått. Den aktivitetsbaserade undervisningen innehåller olika 

aktiviteter och den går ut på att man lär sig genom att uppleva och göra (Altunkaya 

2018:138). Undervisningen uppmuntrar studenterna till att utveckla egna 

lärostrategier och lära sig begrepp och den garanterar ett varaktigt lärande. 

Inriktningen är enligt författaren effektiv gällande utvecklingen av språkliga 

förmågor.  

Studiens resultat visade att nästan alla studenter tyckte att deltagande i 

talövningar istället för endast instruktioner möjliggjorde för ett permanent lärande 

samtidigt som de tyckte om övningarna (Altunkaya 2018:146). Resultaten visar också 

att studenternas tilltro förbättrades på flera områden, till exempel när det gäller att 

tala inför en publik och att organisera talets innehåll (Altunkaya 2018:148). 
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Författaren drar slutsatsen att undervisningen haft en betydande roll i att förbättra 

studenternas tilltro till talförmågan.   

Gregory Nash m.fl. (2016) har också undersökt hur undervisning i talande 

påverkar hur studenter ser på sin talförmåga. De har gjort en studie över hur 

studenter känner för och upplever att tala inför publik genom att de fick fylla i 

enkäter före och efter undervisning i detta (Nash m.fl. 2016:586). Studenterna fick 

göra övningar som syftade till att utveckla deras förmåga att tala inför andra samt en 

uppgift i att tala som bedömdes (Nash m.fl. 2016:590). Resultaten från studien visar 

att undervisningen gjorde att studenterna kände sig mer nöjda och blev mindre rädda 

inför att tala framför en publik (Nash 2016:594–596). Däremot fick de minskat 

självförtroende när det gäller att kontrollera sina nerver, behålla ögonkontakt, 

använda kroppsspråk och vara bekväm med att tala inför en grupp på 25 personer. 

Samtidigt som studenterna alltså upplevde mindre oro över att tala inför andra kände 

de sig i mindre utsträckning kapabla att klara några av de färdigheter som behövs för 

att kunna göra det. Författaren tror att detta kan bero på att studenterna på förhand 

undervärderat de förmågor som behövs för att tala inför andra och sin egen upplevda 

bekvämlighet i att göra det. 

Toni-Ann Barone m.fl. (2014:158) har undersökt hur skrivundervisning påverkar 

elevers syn på skrivande, detta i form av en studie om hur deltagande i ett 

sommarprogram med inriktning på läsande och skrivande påverkade elevers 

skrivförmåga och hur de ser på sitt skrivande. Undervisningen i programmet innebar 

en undervisningsmetod som bestod av flera steg (Barone m.fl. 2014:162). Den 

involverade gemensam bokläsning och diskussion om bokens tema som följdes av att 

boken återberättades med hjälp av ett slags tankekarta. Sedan fick eleverna skriva ett 

första utkast om boken vilket följdes av att man gick igenom kvaliteter hos skrivande. 

Slutligen skrev eleverna utifrån sitt första utkast en kreativ bok. I studien fick 

eleverna göra för- och eftertester där deras skrivförmåga mättes (Barone m.fl. 

2014:160–161). Elevernas syn på sin skrivförmåga mättes också. I studien ingick även 

enkäter och intervjuer med nio av deltagarna. 

Studiens resultat visade att 157 av de 250 deltagarna fick bättre resultat på 

skrivprovet efter programmet, 56 fick sämre resultat och 37 fick samma resultat 

(Barone m.fl. 2014:158). Samtliga tyckte att deras skrivförmåga förbättrades efter 

programmet. Författarna till studien drar slutsatsen att deltagande i programmet 

varit fördelaktigt för de 250 deltagarna (Barone m.fl. 2014:167). I intervjuerna tog en 
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elev till exempel upp att läsning med efterföljande diskussion var bra eftersom det 

gav förståelse för det de skulle lära sig om (Barone m.fl. 2014:165–166). Annat som 

nämndes i intervjuerna var att användning av tankekartor och rubriker var till hjälp 

för att lära sig skriva genom att skrivandet kunde planeras. Flera sa också att de 

utvecklat ett nytt ordförråd vilket de tyckte var bra för skrivförmågan. De flesta som 

intervjuades sa också att de inte hade tyckt om skrivande innan programmet men att 

de nu hade en mer positiv syn på skrivande och tyckte att de skrev bättre. Resultat 

från slutenkäten visar att även de som försämrat sitt resultat på skrivprovet tyckte att 

deras skrivande förbättrats.  

Gerry Rayner m.fl. (2016:1) har också studerat skrivundervisnings påverkan på 

synen på skrivförmåga. De undersökte i en studie hur universitetsstudenters tilltro 

till sin skrivförmåga påverkades av en termins studier i vetenskaplig kommunikation, 

där de gjorde två olika skrivuppgifter, samt hur tilltron hängde ihop med faktisk 

prestation. Studenterna skrev en sammanfattning av fem vetenskapliga texter och en 

vetenskaplig uppsats (Rayner m.fl. 2016:3–4). I studien jämfördes studenter med 

engelska som första- och andraspråk, men jag fokuserar på förstaspråksstudenterna 

eftersom min studie handlar om förstaspråksinlärning. Studiens metod var enkäter 

före och efter terminen där studenterna fick bedöma sig själva utifrån sex olika 

skrivkompetenser och skrivrelaterade kompetenser som har med vetenskapligt 

skrivande att göra. Sedan jämfördes studenternas betyg med denna självbedömning 

av tilltron för att avgöra om tilltron hade samband med faktisk prestation. 

Skrivuppgifterna bedömdes utifrån de fyra kriterierna innehåll, struktur, stil och 

referenshantering.  

Resultaten visade att studenternas tilltro till alla sex kompetenser var högre i slutet 

av terminen jämfört med i början (Rayner m.fl. 2016:5). Det fanns inget samband 

mellan studenternas tilltro till att skriva sammanfattningen och betyget de fick på 

den uppgiften. Det fanns ett svagt men betydande samband mellan tilltron till att 

skriva vetenskaplig uppsats och betyget de fick på den uppgiften. Författarna tror att 

denna skillnad kan bero på tidpunkten när uppgifterna skrevs (Rayner m.fl. 2016:8). 

Sammanfattningen skrevs tidigare under terminen och uppsatsen skrevs senare. 

Författarna menar att studenterna inte kunde jämföra sina skrivkompetenser med 

tilltron till dessa, eftersom sammanfattningen skrevs tidigt under terminen, men när 

studenterna skrev uppsatsen senare hade de fått åtskillig respons på kompetenserna. 

Författarna framhåller att det finns ett positivt samband mellan studenters tilltro och 
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skrivförmåga. Slutligen kommer författarna fram till att studier inom vetenskaplig 

kommunikation är pedagogiskt effektiva gällande de undersökta kompetenserna 

(Rayner m.fl. 2016:6). De framhåller att studiens resultat bekräftar den potential som 

finns hos lämpligt strukturerade och kontextuellt anpassade ämnen för att stärka 

studenternas skrivrelaterade förmågor (Rayner m.fl. 2016:8).  

2.3.2 Talande och skrivande i svenskämnet 

Följande avsnitt handlar om hur undervisning i svenskämnet påverkar tal- respektive 

skrivförmåga och tilltro till denna. Cecilia Olsson Jers (2010) har med sin 

doktorsavhandling studerat muntlighet och talförmåga bland gymnasieelever i 

framförallt svenskämnet. Hon har närmare bestämt undersökt hur gymnasieelever 

bygger och etablerar ethos och hur den kommunikativa kompetensen utvecklas 

(Olsson Jers 2010:18). Hon menar att ethos är en aspekt av att bli trovärdig i det 

offentliga samtalet, att demokratiska medborgare måste kunna delta i dessa samtal 

och att skolan har som uppgift att sköta denna fostran. Ethos utgör en del av 

människans identitet som man behöver för att kunna uttrycka sig på ett trovärdigt 

sätt i olika kommunikationssituationer (Olsson Jers 2010:52). Ethos och trovärdighet 

hänger samman men är inte samma sak: ”Ethos byggs och etableras av den som talar 

samtidigt som lyssnaren skapar sig en bild av talarens ethos. I detta utrymme mellan 

talaren och lyssnaren menar jag att trovärdighet (eller icke trovärdighet) uppstår” 

(Olsson Jers 2010:52). Vidare beskriver Olsson Jers (2010:257–258) skillnaden 

mellan att bygga och etablera ethos. Hon skriver att byggandet sker i hela det 

förberedande arbetet inför ett framträdande där man samlar material, disponerar 

talet, väljer språk, övar på framträdandet och sist genomför det. Etablerandet av 

ethos sker i den slutliga muntliga framställningen. Olsson Jers (2010:257–258) 

studie visar att eleverna oftare får möjlighet att etablera än bygga ethos. De får alltså 

fler tillfällen att göra muntliga framträdanden än att förbereda sig inför dessa, trots 

att båda aspekterna är viktiga. Hon kommer också fram till att det är viktigt att 

eleverna får många tillfällen att göra muntliga framträdanden för att den 

kommunikativa kompetensen ska förbättras (Olsson Jers 2010:260–261).  

Suzanne Parmenius-Swärd (2008) har i sin doktorsavhandling undersökt 

gymnasieelevers upplevelser av svenskämnets skrivundervisning. Studien behandlar 

fyra olika faser av skrivaktiviteten (Parmenius-Swärd 2008:26–27). Den första 

handlar om uppsatsämne och instruktion som alltså innebär det första mötet med 
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ämnet för den uppsats som ska skrivas. Elevernas hantering av detta undersöks. Den 

andra handlar om skrivandet och de förutsättningar under vilka det sker. Elevers 

uppfattningar av villkor för skrivandet behandlas. Den tredje handlar om hur 

eleverna upplever bedömning och betyg. Den fjärde och sista handlar om elevernas 

reaktioner på skrivandet och hur undervisningen i det skulle kunna vara annorlunda.  

I studien framkom att eleverna hade både positiva och negativa upplevelser av 

undervisningen. Bland annat visade det sig att flera elever tyckte att de inte fått 

tillräcklig skrivundervisning för att kunna veta hur de ska skriva på ett bra sätt 

(Parmenius-Swärd 2008:227–228). De förväntas att kunna skriva bättre och bättre 

texter enbart utifrån lärarens råd och tips och att själv förstå hur man ska göra. Fokus 

ligger från lärarens sida på att bedöma istället för att undervisa om hur man skriver. 

Vad gäller skrivsättet framkommer att flera elever har svårigheter att skriva för hand 

(Parmenius-Swärd 2008:140). De får inte möjlighet att skriva på dator men önskar 

detta för att underlätta skrivandet. Vidare tycker flera elever att det är viktigt att 

arbeta med sin text som en process under längre tid, och de tycker att det är dåligt att 

de inte får göra det, eftersom texten då inte blir lika bra. Vad gäller bedömning visar 

studien att läraren ofta fokuserar på elevernas fel och brister i skrivandet, exempelvis 

stavfel, vilket en del av eleverna tycker är problematiskt för självförtroendet medan 

andra ser det som en del av lärarens jobb (Parmenius-Swärd 2008:173).   

3 Metod och material 

I avsnitt 3.1 Datainsamlingsmetod beskrivs mina metodologiska överväganden samt 

hur materialet samlades in. I avsnitt 3.2 Databearbetningsmetod beskrivs hur 

materialet transkriberades, sorterades och tolkades. I avsnitt 3.3 Urval av 

informanter redogörs för information om informanterna samt hur urvalet skedde. I 

avsnitt 3.4 Etiska överväganden visar jag hur studien uppnår kraven på 

forskningsetik. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

3.1.1 Metodologiska överväganden 

Magne Holme och Krohn Solvang (1997:92) skriver att kvalitativa forskningsmetoder 

kan ge en djupare förståelse för det som studeras och att de ger möjlighet att se 
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utifrån den undersöktas perspektiv. Utifrån detta och utifrån studiens syfte som 

handlar om elevers upplevelser gjorde jag bedömningen att kvalitativ metod var mest 

lämplig för min studie. Vidare är intervjuer som datainsamlingsmetod lämplig när 

man är intresserad av människors erfarenheter och uppfattningar (Denscombe 

2009:232–233), och eftersom mitt syfte är att undersöka elevers upplevelser valde 

jag denna metod. Jag valde närmare bestämt semistrukturerade intervjuer eftersom 

jag såg detta som en lämplig metod då den ger möjlighet till att få fram utförliga svar 

på de frågor som ställs (Denscombe 2009:234–235).  

3.1.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna gjordes enskilt med varje informant och genomfördes på 

informanternas skola i ett avskilt rum. Avskildheten menar Bryman (2011:421) 

liksom jag är viktigt dels för inspelningens kvalitet, dels för att informanten inte ska 

vara orolig för att andra kan höra intervjusvaren. Jag valde att spela in ljudet under 

intervjuerna, eftersom det ger en permanent och nästintill fullständig dokumentation 

av intervjun samtidigt som det utgör en mindre störning jämfört med 

videoinspelning (Denscombe 2009:259). Ljudet spelades in med hjälp av en diktafon 

med god ljudkvalitet, vilket jag försäkrat mig om innan intervjuerna. Inspelningen 

möjliggjorde för mig att kunna fokusera på att lyssna istället för att anteckna samt för 

att kunna transkribera och sortera svaren och således presentera min data på ett 

trovärdigt sätt. Vid intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga 3) 

som innehöll några inledande bakgrundsfrågor om informantens skolsituation och 

till största del frågor som syftade till att besvara studiens syfte och forskningsfrågor, 

vilket Bryman (2011:419) menar ska vara vägledande vid utformningen av 

intervjuguiden. I intervjuguiden handlade frågorna till stor del om informantens 

upplevelse av uttrycksförmågan och undervisningens påverkan på den och först mot 

slutet lyftes begreppet tilltro in. Jag gjorde på detta sätt för att försöka få utförliga 

svar genom att inte fråga om tilltro, alltså studiens syfte, direkt. De inledande 

bakgrundsfrågorna syftade dels till att få kunskap om informantens val av 

yrkesinriktning och kurser och hur hen reflekterat över dessa, dels till att skapa en 

god stämning genom att låta informanten berätta om sig själv och sina intressen.  

Jag valde att använda en intervjuguide med frågor istället för teman eller 

frågeområden eftersom jag ville ha konkreta frågor att ställa i de fall informanternas 

svar hade varit kortfattade eller om jag som intervjuare skulle haft svårt att komma 
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på lämpliga följdfrågor. Jag valde också bort helstrukturerade intervjuer eftersom 

dessa ger informanterna svarsalternativ och fungerar bäst för att samla in 

kvantitativa data (Denscombe 2009:234). Frågorna i min intervjuguide var ganska 

detaljerade och gick till viss del in i varandra eftersom jag dels ville få fram 

detaljerade svar, dels inte visste på förhand hur mycket informanterna skulle tolka in 

i frågorna. På så sätt var frågorna ett stöd för mig som intervjuare. Dock var 

intervjuerna som nämnts semistrukturerade, och intervjuguiden frångicks ofta då 

frågor ställdes i en annan ordning utifrån det informanten tog upp, och då relevanta 

följdfrågor ställdes för att få fram mer utförliga svar, vilket Bryman (2011:415) menar 

att man kan göra. Han skriver att en kvalitativ intervju ofta är flexibel och att det är 

en fördel om intervjun kan gå i olika riktningar (Bryman 2011:413). Jag formulerade 

ofta frågorna med en uppmaning till informanten att berätta eller beskriva något som 

jag sedan kunde be hen reflektera över när det visade sig att det behövdes för att få 

mer utförliga svar. Jag försökte att vara flexibel och lyhörd inför det informanten 

berättade. I intervjuguiden fanns rutor vid varje fråga så att jag enkelt kunde bocka 

för de frågor som besvarats och ha en god översikt över vilka frågor som var kvar att 

avhandla. Därför var det enkelt att låta informantens svar ha inflytande över 

ordningen på frågorna så att hen inte avbröts. Jag formulerade inte heller frågorna 

exakt som de stod skrivna i intervjuguiden utan anpassade också dessa till 

situationen. Jag antecknade enstaka nyckelord under intervjuerna för att kunna ställa 

följdfrågor utifrån det informanten berättade utan att behöva avbryta det pågående 

resonemanget. Eftersom ljudet spelades in behövde jag inte föra ytterligare 

anteckningar om det som sades under intervjun, vilket gjorde att jag som intervjuare 

kunde fokusera på att lyssna på informanten och styra intervjun i lämplig riktning. 

Mina egna reflektioner kring intervjun skrev jag ner i efterhand och inte under 

intervjun, eftersom jag ville fokusera på det informanten sa och på att försöka få 

utförliga svar på frågorna.  

3.2 Databearbetningsmetod 

3.2.1 Transkribering 

Denscombe (2009:260) framhåller att transkribering är viktigt för att få bra kontakt 

med sin data och för att underlätta analysen av den. Efter att jag genomfört 

intervjuerna transkriberade jag dessa så snart som möjligt genom att lyssna på 
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ljudinspelningarna och skriva av frågorna och svaren i ett dokument på datorn. 

Transkriberingen utfördes selektivt såtillvida att de inledande bakgrundsfrågorna 

återgavs innehållsmässigt med enstaka fraser eller nyckelord, eftersom dessa inte 

ingår i studiens syfte. De resterande frågorna från intervjun transkriberades sats för 

sats dock utan att jag återgav talspråket exakt gällande stavning, pauser och liknande. 

Vad gäller småord som används utan att bidra till någon större innehållslig betydelse 

och utan större funktion i satsen, som typ, liksom och så här, har dessa oftast 

återgetts för att underlätta transkriberingen genom att jag inte behövt lägga tid på att 

ta ställning till huruvida dessa enskilda ord har betydelse för förståelsen. Dock har jag 

i transkriberingen fokuserat på att få med de ord som i huvudsak bygger upp en sats 

och som har innehållslig betydelse. För att underlätta läsningen av 

intervjuutskrifterna har jag också valt att dela in satserna i meningar och sätta ut 

skiljetecken, vilket enligt Denscombe (2009:262) ofta blir nödvändigt. Han skriver 

att talspråket behöver redigeras för att bli begripligt för läsaren men att en viss 

autenticitet då går förlorad. Eftersom jag inte gör någon typ av analys av talspråket 

som sådant och således inte behöver en exakt talspråklig autenticitet i min studie har 

jag gjort dessa ställningstaganden. Syftet med dessa val var dels att underlätta 

transkriberingen, dels att underlätta läsningen av intervjuutskrifterna inför 

resterande databearbetning.  

3.2.2 Sortering 

Efter transkriberingen sorterade jag materialet i kategorier utifrån studiens fyra 

första forskningsfrågor. Varje forskningsfråga bildade en egen kategori och 

informanternas utsagor fick en sifferkod utifrån vilken kategori de tillhörde. Eftersom 

jag valde att i resultatkapitlet presentera en informant i taget behövde jag inte föra 

samman utsagorna till mer generella svar utan kunde återge utsagorna utifrån det 

specifika innehåll de hade. Valet att presentera varje informant enskilt gjorde jag för 

att få en helhetsbild av tilltron hos varje informant. Jag gjorde sorteringen ungefär på 

det sätt som Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009:219) benämner 

kategorisering. De skriver att kategorisering gör att intervjutexter reduceras och 

struktureras till ett fåtal tabeller och figurer. I mitt fall var det snarare 

forskningsfrågorna som samlade ihop intervjutexterna, och jag valde som nämnts att 

inte blanda svaren från olika informanter. Kvale och Brinkmann (2009:219) menar 

också att kategorisering kan ge en god överblick över intervjuutskrifterna, vilket jag 
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menade skulle underlätta en rättvisande och tydlig presentation av dem. Vidare 

framhåller de att kategorierna kan vara bestämda från början eller utvecklas under 

arbetet. Jag valde alltså att arbeta med förbestämda kategorier och det gjorde jag 

eftersom jag ansåg det viktigt att fokusera på syftet för studien, preciserat genom 

forskningsfrågorna. Detta var mitt sätt att reducera materialet. Både Denscombe 

(2009:375) och Rennstam (2015:228) framhåller betydelsen av att man reducerar sitt 

material, eftersom man inte kan ta med allt i sitt arbete. Rennstam (2015:228) skriver 

också att reducering innebär att välja och välja bort ur sitt material och att syftet är 

att skapa en rimlig representation av det.  

3.2.3 Tolkning 

Efter sorteringen valde jag att analysera materialet genom att tolka det utifrån 

begreppet self-efficacy som Bandura använder det: ”Percieved self-efficacy refers to 

beliefs in one´s capabilities to organize and execute the courses of action required to 

manage prospective situations. Efficacy beliefs influence how people think, feel, 

motivate themselves, and act” (Bandura 1995:2). Jag översätter som jag nämnt detta 

begrepp till tilltro. Jag tolkade utifrån detta hur utsagorna från varje informant som 

helhet visade på vilket sätt de hade tilltro till uttrycksförmågan i tal respektive skrift 

och hur undervisningen påverkat det. Sedan jämförde jag detta med ämnesplanen för 

svenska för att se om undervisningen levde upp till de krav som denna ställer: 

”Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och 

tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv” (Lgy11 

2011:160). 

Jag använde begreppet tilltro och ämnesplanens formulering som teoretiska 

perspektiv för att tolka min sorterade data. Tivenius (2015:48) skriver att teoretiska 

perspektiv används för att förklara och förstå sin data. Han framhåller att det är bra 

om de kan besvara de forskningsfrågor som studien har och att flera perspektiv kan 

behövas om forskningsfrågorna är av olika typ (Tivenius 2015:66), vilket var fallet i 

min studie. Även om perspektiven inte explicit kan besvara frågorna ska de ändå vara 

närvarande i tolkningen (Tivenius 2015:80). I min studie har de teoretiska 

perspektiven använts just för att förklara och förstå materialet. Eftersom 

forskningsfrågorna skiljde sig åt valde jag två olika teoretiska perspektiv. Tanken var 

att perspektiven skulle vara till hjälp för att ge svar på forskningsfrågorna även om 

dessa till viss del också kunde besvaras genom informanternas utsagor. Även med 
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tanke på tolkningen var det viktigt att varje informant presenterades enskilt så att det 

skulle gå att göra en sammanfattande tolkning av tilltron och undervisningens 

påverkan. 

Vidare menar Tivenius (2015:96) att ett teoretiskt perspektiv inte nödvändigtvis är 

en storskalig teori som kan förklara allt. Det kan också vara exempelvis ett 

normkritiskt perspektiv som säger hur någonting borde vara, och han tar 

läroplansteorier som exempel. Dessa kan till exempel handla om hur innehållet i 

läroplanen efterlevs i den praktiska undervisningen. Jag har använt både begreppet 

tilltro och ämnesplanens krav som normkritiska perspektiv då jag har använt dem 

som en utgångspunkt för hur det borde vara och tolkat hur informanternas utsagor 

förhåller sig till dessa. Möjligen blir den normkritiska ansatsen mest tydlig när 

ämnesplanen kopplas in. Detta perspektiv är också ett tydligt exempel på en 

läroplansteori, medan begreppet tilltro inte direkt kan placeras in i något tydligt fack 

av normkritiska perspektiv.  

3.3 Urval av informanter 

Enligt Denscombe (2009:251) brukar informanter väljas medvetet utifrån att de kan 

bidra med något särskilt, har en speciell position eller särskild inblick i något. Jag 

valde att tillfråga elever på gymnasiets yrkesprogram till studien, eftersom jag anser 

det intressant att få deras perspektiv på ämnet, då de läser fler praktiska och färre 

teoretiska ämnen jämfört med elever på studieförberedande program. Jag ville också 

att informanterna skulle gå i gymnasiets årskurs tre eftersom de kan redogöra för 

sina upplevelser av svenskundervisning nästan till och med gymnasieutbildningens 

slut, vilket ger en så fullständig bild av påverkan från gymnasiets svenskundervisning 

som möjligt. Informanternas gymnasieprogram och årskurs var alltså de aspekter 

som jag menade skulle bidra med något särskilt i min studie. Studiens informanter är 

sju elever i årskurs tre som går gymnasial lärlingsutbildning där mer än hälften av 

utbildningen är arbetsplatsförlagd. Informanterna läser inom programmet olika 

yrkesinriktningar men går i samma klass. De har praktik två dagar i veckan i årskurs 

ett. I årskurs två och tre har de praktik tre dagar i veckan. Under skoldagarna läser 

eleverna dels teoretiska ämnen, dels karaktärsämnen som handlar om deras valda 

yrkesinriktning. Eleverna väljer själva om de vill läsa in högskolebehörighet eller inte. 

För att få högskolebehörighet behöver eleverna läsa kurserna svenska 3 och engelska 
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6 utöver de obligatoriska kurserna. Alla informanter utom en har valt att läsa in 

högskolebehörighet. I klassen tillfrågade jag frivilliga elever till att delta i studien. Jag 

hade då inga specifika krav förutom att eleverna skulle läsa, eller under gymnasiet ha 

läst, kurser i svenska (inte svenska som andraspråk). Studien genomfördes på en 

gymnasieskola i Mellansverige. 

3.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 

Studiens resultat är tillförlitliga utifrån flera aspekter. Till att börja med är studiens 

huvudsakliga syfte att undersöka elevers upplevelser, och det fungerar elevintervjuer 

som metod bra till. Vidare har denna metod utförts på ett noggrant och genomtänkt 

sätt, vilket ökar tillförlitligheten. Den efterföljande databearbetningen har 

korresponderat med studiens båda syften, och även den har utförts på ett noggrant 

och genomtänkt sätt. Genomgående i uppsatsen har jag eftersträvat transparens, 

vilket jag menar synliggör ställningstaganden och utförande så att läsaren själv kan 

bedöma studiens tillförlitlighet.  

I och med att studien har utförts med relativt få informanter som underlag går det 

inte att generalisera resultat och slutsatser till en större grupp elever. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Studien har följt de fyra allmänna etiska krav som ställs på forskning (Stukát 

2011:138–140) vilket jag beskriver nedan.  

Informationskravet har uppfyllts på det sätt som beskrivs i det följande. Innan 

intervjuerna gjordes informerade jag informanterna om studiens syfte och varför jag 

valt att tillfråga just dessa personer. Jag informerade också om att deras deltagande i 

studien är helt frivilligt och att de när som helst får avbryta sitt deltagande utan att 

behöva motivera det och utan att några negativa konsekvenser uppstår för dem. 

Denna information gavs i form av ett informationsbrev som tilldelades informanterna 

(se bilaga 1). De fick även samma information muntligt då de tillfrågades om att 

delta. Dessutom upprepade jag denna information muntligt innan varje intervju och 

frågade om elevens samtycke till att spela in ljudet under intervjun. I 

informationsbrevet fanns också kontaktuppgifter till mig och till min handledare. Jag 

valde också att ge skolans rektor och den berörda läraren varsitt informationsbrev (se 
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bilaga 2) för att de skulle vara införstådda med studien och för att de skulle veta vart 

de kunde vända sig vid frågor. Detta informationsbrev var snarlikt det som gavs till 

informanterna med den skillnaden att det inte fanns någon förfrågan om att delta i 

studien.   

Samtyckeskravet har uppfyllts i studien genom att samtliga informanter gett sitt 

samtycke till att delta. Då ingen av informanterna är under 15 år har samtycke inte 

inhämtats från vårdnadshavare. 

Det material som inhämtas i studien behandlas konfidentiellt. Det är bara jag som 

lyssnar på ljudinspelningarna från intervjuerna. Dessa kommer att raderas då 

uppsatsen blivit godkänd. Namn på skola eller informanter kommer inte att 

förekomma i uppsatsen. Därmed uppfyller studien konfidentialitetskravet.  

Studien uppfyller även nyttjandekravet såtillvida att det material som inhämtats 

enbart används i denna studie.  

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet för en informant i taget. Varje avsnitt har delats 

in i fyra delar utifrån forskningsfrågorna: uttrycksförmågan i tal, 

svenskundervisningens påverkan i tal, uttrycksförmågan i skrift, 

svenskundervisningens påverkan i skrift. Resultatpresentationen för varje informant 

avslutas med en tolkning och hur den gjorts beskrivs i 3.2.3.  

4.1 Informant 1 

4.1.1 Uttrycksförmågan i tal 

Informanten uppger att hon tycker att hennes uttrycksförmåga i tal är bra. Hon säger 

också att hon ibland inte förstår när hon läser, vilket gör att hon läser fel eller 

uttrycker sig fel. Hon uppger även att hon tycker att det är jobbigt att tala inför andra 

då hon blir nervös, och hon försöker därför att undvika muntliga presentationer inför 

grupp i skolan eller få framföra inför en mindre grupp så långt det är möjligt.  Hon 

menar att det känns bättre att presentera inför färre personer eller inför de hon 

känner bättre, eftersom hon känner sig tryggare med dem och att hon får mer respekt 

då. Tidigare under skolgången har det funnits tillfällen då vissa personer skrattat åt 

henne vid muntliga presentationer, vilket hon menar har gjort att hon inte vågar tala. 
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Hon menar att hon nu känner sig något mer säker men ändå inte vill tala inför 

klassen. På sin praktikplats behöver hon prata inför en grupp barn, och det tycker 

hon känns bättre även om hon är lite nervös även då. Hon känner inte att 

nervositeten hindrar henne där. Det hon är nervös över vid tal inför grupp är att säga 

fel och att göra bort sig. Informanten säger att hon skulle vilja bli mer säker på detta 

och att våga tala då hon menar att detta kan bli nödvändigt om hon kommer studera 

på högskola. Vidare uppger hon att hon känner sig säker i att prata och diskutera med 

kompisar och att det då går lätt att uttrycka sig. Det går också bra att uttrycka sig i 

diskussioner i mindre grupper, vilket hon tycker är roligt. Hon säger gällande tilltron 

till uttrycksförmågan i tal att hon blivit bättre och säkrare på delar av att tala genom 

åren. 

4.1.2 Svenskundervisningens påverkan i tal 

Vad gäller svenskundervisningens påverkan på talförmågan menar informanten att 

det har varit bra att få ha muntliga presentationer i en mindre grupp. Hon har då 

vågat öppna sig mer om sitt arbete och blir inte lika skakis, och hon säger att detta 

gjort henne till en bättre talare samt att det känns bra efter presentationen. Detta har 

inte gjort att hon tycker det känns lättare att tala inför en större grupp, vilket hon 

fortfarande inte vill göra. Ibland har lärarna gått med på att ha presentationer i 

mindre grupper och ibland inte och det är oftast något eleverna själv får efterfråga. 

Informanten tycker att lärarna på gymnasiet varit mer lyhörda för önskemålen än 

lärarna på högstadiet. Diskussioner i mindre grupper, där man till exempel 

diskuterar olika frågor, tycker hon också har varit bra för talförmågan eftersom det 

stärker henne till att våga mer senare, till exempel att tala inför andra. Hon uppger 

att presentationer inför stor grupp där andra har skrattat har påverkat talförmågan 

negativt, eftersom hon då inte vågar uttrycka sig och känner sig orolig inför nästa 

gång. Oron ligger i att någon ska skratta eller säga något elakt, vilket hon menar 

påverkat väldigt mycket då hon inte vill och vågar tala. Vidare menar hon att 

undervisningen påverkat tilltron till talförmågan bra på det sätt som lärarna 

undervisat. Hon säger också att lärarna kunde hjälpt mer när det gäller att prata inför 

folk, till exempel hade hon kunnat få träna och förbereda med läraren först.  

4.1.3 Uttrycksförmågan i skrift 

Informanten tycker att hennes uttrycksförmåga i skrift är bra. Hon kan tycka att det 

är svårt att skriva exempelvis PM då det är svårt att veta hur man ska skriva och 
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bygga upp det. Detta skulle hon vilja bli bättre på då det kan behövas för högre 

studier. Att det är svårt att skriva dessa texter menar hon inte påverkar så mycket 

utanför skolan nu eftersom hon inte skriver dem där. Hon säger att hon tycker att det 

är roligt att skriva berättelser och noveller, gärna långa, och detta känner hon sig 

säker på och skrivandet går lätt. Hon uppger också att hon tycker att det är roligt att 

skriva olika saker oavsett vad det är. Vidare uppger hon angående tilltron till 

skrivförmågan att hon tycker att hon är bra på att skriva och att hon blivit bättre och 

säkrare på en del av det genom åren.  

4.1.4 Svenskundervisningens påverkan i skrift 

Informanten tycker att svenskundervisningen påverkat skrivförmågan genom att hon 

lärt sig använda punkter, kommatecken, stavning, ihop- och särskrivning på rätt 

plats. Det menar hon har hjälpt i vardagen när hon ska skriva sms och skriva med 

vänner eller när hon ska skriva en uppgift på dator. Hon tycker också att 

undervisningen hjälpt när hon skriver berättelser genom att hon lärt sig hur man 

skriver med ord, meningar, punkt och kommatecken. Även att skriva mejl menar hon 

att undervisningen varit till hjälp för. Att få göra skrivuppgifter, till exempel noveller, 

som man skriver på dator och skickar in till läraren som rättar och skickar tillbaka, 

menar informanten varit bra för skrivförmågan. Hon tycker att det är svårt att säga 

om undervisningen hjälpt vid skrivande av exempelvis PM men säger att den har 

hjälpt till lite att förstå vad texttypen innebär. Hon säger också att undervisningen 

kunde hjälpt till mer i att hjälpa henne förstå hur man ska skriva denna typ av text. 

Informanten uppger att undervisningen påverkat skrivförmågan bra genom hur 

lärarna har undervisat. Hon säger att tilltron till uttrycksförmågan i skrift blivit bättre 

genom åren, eftersom svenskundervisningen har gjort att hon blivit bättre på att 

skriva.  

4.1.5 Tolkning 

Det informanten uppger om sin uttrycksförmåga i tal visar på delvis flertydiga 

resultat. Jag gör tolkningen att hennes tilltro till att diskutera och prata med andra är 

god men att tilltron till att tala inför en större grupp brister kraftigt eftersom detta 

undviks samtidigt som hon säger att hon vill våga göra det för att klara högre studier. 

Informantens upplevelser av svenskundervisningens påverkan på talförmågan visar 

att undervisningen delvis hjälpt, till exempel genom att diskussioner och 

redovisningar i mindre grupp stärkt förmågan. Dock tolkar jag det som att 
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undervisningen inte helt hjälpt informanten till en bättre tilltro, eftersom hon 

fortfarande inte vill tala inför en större grupp och att dessa situationer snarare 

försämrat tilltron. Således lyckas inte undervisningen till fullo med att uppfylla de 

krav som ämnesplanen ställer.  

När det gäller skrivförmågan tolkar jag det som att tilltron till stora delar är god då 

informanten uppger att hon tycker hon är bra på att skriva, särskilt berättande texter. 

Däremot tycker informanten att det är svårt att skriva PM och andra utredande 

texter, vilket jag tolkar som en bristande tilltro eftersom hon inte vet hur hon gör det. 

Dessutom uppger hon att hon skulle vilja lära sig att skriva dessa texter som hon tror 

hon behöver för högre studier. Att hon ändå inte gör det förstärker tolkningen att 

tilltron här brister. Undervisningen har delvis gett informanten tilltro till 

skrivförmågan genom språklig hjälp med skrivandet. Den har dock brustit i viktiga 

delar då den inte gett informanten den tilltro till språkförmågan som behövs för att 

kunna skriva PM, alltså utredande texter. Den lever alltså inte helt upp till 

ämnesplanens krav. 

4.2 Informant 2 

4.2.1 Uttrycksförmågan i tal 

Informanten tycker att hennes uttrycksförmåga i tal är bra i alla situationer. Hon 

känner sig säker på att tala och tycker att tilltron till den förmågan är bra. Hon säger 

också att muntliga redovisningar är lite svåra då hon kan bli nervös och inte veta eller 

glömma bort vad hon ska säga. Hon uppger att nervositeten kan göra att hon 

presterar sämre. Om hon förbereder sig bra känns det något bättre men hon kan ändå 

bli nervös. Vidare säger hon att det blivit något bättre under gymnasiet eftersom hon 

inte bryr sig lika mycket om hon råkar säga fel eftersom ingen annan vet vad hon ska 

säga. Hon uppger också att betygen är en anledning till att hon vill prestera så bra 

som möjligt. Säkrast att tala känner hon sig när hon talar med sina kompisar och sin 

familj då hon menar att det känns mer naturligt. Möten med exempelvis lärare säger 

informanten kan kännas jobbiga men om hon känner att hon kan prata med läraren 

på ett naturligt sätt blir det lättare.  
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4.2.2 Svenskundervisningens påverkan i tal 

Svenskundervisningen har enligt informanten påverkat talförmågan mycket på ett 

positivt sätt då hon tycker att hon lärt sig mycket. Hon menar att den förbättrat 

hennes ordförråd, att hon fått lära sig att uttrycka sig och att hålla tal. Om hon till 

exempel ska skriva ett argumenterande tal har hon fått lära sig hur man bygger upp 

det. Ibland har de först fått skriva en text och sedan göra uppgiften muntligt och det 

tycker hon har hjälpt. Hon menar att alla lär sig på olika sätt och att hon lär sig 

genom att få sitta och läsa, till exempel om hur man ska bygga upp ett tal, och det har 

hon också fått göra i undervisningen. Informanten tycker också att diskussioner är 

bra eftersom man då kan säga vad man tycker, och hon menar att man blir säkrare 

genom att öva på att diskutera. Det finns inget i undervisningen som hon tycker gjort 

henne mindre säker på att tala. Om läraren undervisar bra menar hon att det bara 

blir en positiv påverkan på tilltron till både tal- och skrivförmågan, men om läraren 

är dålig menar hon att man inte lär sig något och att utvecklingen stannar av. Hon 

tycker att ungefär hälften av de lärare hon haft varit bra och att hälften varit 

halvdana. Vad gäller muntliga redovisningar tycker informanten att lärarens 

bedömning, som innebär att hen sitter och antecknar, gör att hon tappar 

koncentrationen eftersom hon då funderar över betyget. Speciellt påfallande blir 

detta då informanten genomför muntliga nationella prov, eftersom hon då känner en 

extra press att få bra betyg.  

4.2.3 Uttrycksförmågan i skrift 

Informanten tycker att det är lättare att uttrycka sig i skrift än i tal och att hon är 

bättre på det, eftersom hon då har mer tid på sig att komma på bra ord och uttrycka 

sig på bästa sätt. Hon tycker också att det är lättare att skriva inlämningsuppgifter än 

att ha muntliga redovisningar på grund av att hon då blir nervös. Hon känner sig 

säker på att skriva argumenterande texter, eftersom hon vet hur de ska vara 

uppbyggda och eftersom hon skrivit sådana relativt ofta, vilket gör att skrivandet blir 

lättare, och hon tycker också att det är roligt att skriva dessa texter när hon får skriva 

om något som intresserar henne. Noveller tycker hon är svårare att skriva då hon inte 

skriver sådana så ofta och då de kräver mer fantasi. När hon ska skriva dem brukar 

hon läsa på om texttypen eller be läraren om hjälp. Gällande tilltron säger 

informanten att hon känner sig säker på att skriva.  
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4.2.4 Svenskundervisningens påverkan i skrift 

När det gäller svenskundervisningens påverkan på skrivförmågan uppger 

informanten att den hjälpt henne få ett bättre ordförråd och att hon fått lära sig att 

uttrycka sig. Hon tycker inte att undervisningen haft någon negativ påverkan och hon 

menar att den gjort att hon blivit bättre på att skriva. I undervisningen har de fått 

skriva relativt många argumenterande texter, vilket gjort att hon vant sig vid dessa, 

och de har skrivit relativt få noveller som hon därför tycker är svårare att skriva. Ett 

undervisningssätt som hon menar stärkt hennes skrivförmåga är när läraren går 

igenom och förklarar uppbyggnaden av till exempel en novell, när de får många 

lektioner på sig till momentet och när de får hjälp under skrivandet. Hon säger att 

undervisningen påverkat tilltron till skrivförmågan positivt då undervisningen varit 

bra. 

4.2.5 Tolkning 

Utifrån det informanten uppger tolkar jag det som att tilltron till talförmågan är god i 

alla situationer utom då hon ska tala inför andra vid exempelvis redovisningar. Jag 

menar att tilltron där inte kan beskrivas som god, eftersom informanten blir så 

nervös att hon upplever att det påverkar prestationen. Mycket i undervisningen 

verkar ha stärkt informantens tilltro till talförmågan, exempelvis genom att hon fått 

lära sig att uttrycka sig samt bygga upp och hålla tal, men hon verkar inte ha fått 

tillräckligt stöd i att tala inför andra. Lärarens agerande och den starka betygspressen 

har snarare haft motsatt effekt, och även om betygspressen inte enbart kommer från 

undervisningen i sig har undervisningen inte heller lyckats tona ner den. Att 

informanten uppger att endast ungefär hälften av lärarna varit bra är också 

problematiskt, eftersom det innebär att hälften av lärarna inte utgjort det stöd 

informanten behöver för att stärka sin talförmåga. Undervisningen lyckas här alltså 

bara delvis uppfylla de kriterier som ämnesplanen i svenska ställer angående elevers 

tilltro till uttrycksförmågan. 

Tilltron till uttrycksförmågan i skrift verkar vara enbart god utifrån det 

informanten uppger. Hon känner sig säker på att skriva och klarar av att skriva även 

berättande texter som hon tycker är lite svårare. Undervisningen verkar ha påverkat 

tilltron positivt utifrån det informanten berättar, och således lyckas undervisningen 

leva upp till ämnesplanens krav om tilltro till skrivförmågan.   
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4.3 Informant 3 

4.3.1 Uttrycksförmågan i tal 

Informanten tycker att hans uttrycksförmåga i tal är bra och han tycker inte att han 

har några problem med att uttrycka sig. Det finns inga situationer där han tycker att 

det är svårt att uttrycka sig. Han uppger att det är speciellt lätt för honom att uttrycka 

sig inför vänner. Han känner sig inte osäker i någon situation och uppger att tilltron 

till uttrycksförmågan i tal är bra. Han uppger att han haft den säkerheten under en 

längre tid.  

4.3.2 Svenskundervisningens påverkan i tal 

Informanten menar att svenskundervisningen inte hjälpt hans talförmåga särskilt 

mycket då han hittat säkerheten själv. Han tycker inte heller att undervisningen 

påverkat negativt eller att han saknat något i den. Lite säger han att undervisningen 

kan ha hjälpt, då man får upprepa att till exempel tala inför andra och göra det med 

jämna mellanrum, vilket gör att man blir lite säkrare. Att ha redovisningar och stå 

inför andra samt att lära sig strukturen i ett tal kan ha hjälpt lite.  Han har lärt sig att 

ha ett öppet kroppsspråk när han talar genom att få träna, vilket kan göra att man 

känner sig bekväm, men då han inte känt sig obekväm innan tycker han inte att det 

gjort så stor skillnad. Att få uttrycka sig mer genom att tala om sådant han brinner för 

och tycker är intressant gör att han har mer att säga om det, och då blir han mer 

avslappnad och det blir enklare att tala. Ibland får de göra det i undervisningen. 

Informanten säger att svenskundervisningen kan ha påverkat tilltron till 

uttrycksförmågan i tal genom upprepning av talande. 

4.3.3 Uttrycksförmågan i skrift 

Uttrycksförmågan i skrift är bra enligt informanten, och han tycker inte att han har 

några svårigheter att informera om och få fram det han vill säga. När han skriver om 

något han brinner för, har upplevt eller känner sig nära till tycker han att han får bra 

flyt och att det går lätt att skriva. Han kan ibland tycka att det är svårt att undvika 

upprepningar när han skriver en text, men det går att rätta till genom att texten läses 

igenom i slutet av skrivandet. Det finns ingen särskild typ av text som han tycker är 

svår att skriva. Han uppger att han känner sig självsäker på att skriva och att tilltron 

till skrivförmågan är bra. 
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4.3.4 Svenskundervisningens påverkan i skrift 

Svenskundervisningen har enligt informanten påverkat skrivförmågan främst genom 

upprepning av skrivande så att man håller kvar det man kan. Han menar att den 

hjälpt i ganska liten utsträckning. Han har inte saknat något i undervisningen. Precis 

som i talande tycker informanten att det är lättare att skriva om sådant han brinner 

för och tycker är intressant, eftersom han då blir mer avslappnad, och detta får de 

ibland göra i undervisningen. Han tycker också att undervisningen har hjälpt honom 

att få veta vad till exempel en novell är. Samtidigt tycker han att han tappar vissa 

saker han lärt sig fort, som hur man ska ställa upp en text med början, slut och 

innehåll och hur lång en novell får vara och vilken berättarform den kan vara skriven 

i. Att skriva på dator som de gör i undervisningen har påverkat både positivt och 

negativt då skrivandet går fortare. Informanten menar att undervisningen har 

påverkat tilltron positivt genom upprepning i skrivandet.  

4.3.5 Tolkning 

Jag tolkar informantens tilltro till både tal- och skrivförmågan som mycket god då 

han beskriver att han känner sig säker i alla situationer. Undervisningen verkar dock 

ha påverkat detta i ganska liten utsträckning. Eftersom informanten var så pass säker 

på sin uttrycksförmåga från början är det svårt att säga om undervisningen kunde 

stärkt den ytterligare och haft en större påverkan i det fall informanten från början 

känt sig osäker. Utifrån det informanten uppger har undervisningen utgjort ett 

tillräckligt stöd för att uppnå tilltro till uttrycksförmågan i både tal och skrift, 

eftersom den är mycket god, och således lever den upp till ämnesplanens krav. 

Främst verkar undervisningen ha stärkt uttrycksförmågan genom att informanten 

fått upprepa övande i tal och skrift. 

4.4 Informant 4 

4.4.1 Uttrycksförmågan i tal 

Informanten menar att hon har ett standardspråk när hon talar och att hon i sitt jobb 

går in i en annan roll där hon gör andra ordval och där hon måste tyda och förklara 

ord. Det tycker hon kan vara svårt med vissa specifika ord men annars går det bra. 

Det kan vara svårt att förklara för någon med talsvårigheter genom att det är svårt att 

hitta ord och ordförrådet inte räcker till. Hon kände sig mer osäker förut. Det kan 
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också vara svårt för henne när hon talar i telefon på jobbet, då hon har en 

begränsning i sin yrkesroll om vad hon får säga. Hon tycker att det är okej att tala 

inför folk om hon vet vad hon ska säga, men om hon blir inkastad i en sådan situation 

känner hon sig inte så bekväm och det blir hackigt. Hon blir smått nervös men menar 

att det går att hantera. Hon tycker att muntliga presentationer i skolan gått bättre 

med åren. Hon uppger att hon var ganska blyg och rädd att säga eller uttala något fel 

förut då någon kunde skratta och det kunde kännas jobbigt men att hon nu känner att 

hon kan tala. Exempelvis håller hon i studentbalen och har haft möte där hon talat 

inför alla treor på skolan, vilket hon tycker går bra eftersom hon vet vad hon ska tala 

om. Informanten säger också att hon blivit säkrare i att prata inför klassen, eftersom 

de gått tillsammans flera år och hon blivit säkrare på språket. Det skulle också gå bra 

att prata inför en större publik till exempel på jobbet om hon bara får förbereda sig 

först. Hon menar att det inte finns några situationer där hon tycker att det är svårt att 

uttrycka sig i tal. Hon säger att hon har en bra tilltro till den förmågan och hon 

känner sig säker. Vidare menar hon att hon är social och inte har några problem att 

prata med människor.  

4.4.2 Svenskundervisningens påverkan i tal 

Uttrycksförmågan i tal har enligt informanten påverkats av svenskundervisningen. 

Hon tycker att hon lärt sig hur man ska uttrycka sig beroende på miljö, alltså att 

anpassa, som till exempel att man ska tala tydligare och högre och visa hänsyn till 

äldre eller att man ska prata på ett annat sätt än man gör annars när man 

presenterar. När hon presenterar har hon genom undervisningen lärt sig att inte 

svära, att inte titta ner i papperen utan att istället titta upp, att ha ögonkontakt och 

att kolla omkring på publiken. Hon uppger att diskussioner om till exempel texter 

inte direkt stärkt hennes talförmåga utan snarare hjälpt henne lära sig om texterna. 

Informanten tycker inte att svenskundervisningen haft någon negativ påverkan på 

talförmågan men menar att hon inte har så mycket användning för vissa saker hon 

lärt sig, som till exempel komplicerade ord. Hon säger att undervisningen påverkat 

tilltron till talförmågan genom att hon fått ett bättre ordförråd och genom att hon lärt 

sig att bemöta människor på ett bra sätt.  

4.4.3 Uttrycksförmågan i skrift 

Uttrycksförmågan i skrift tycker informanten är bra. Hon uppger att komplicerade 

ord inte är hennes starkaste sida men att hon ändå kan skriva en text och få fram det 
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hon vill. Eftersom hon skriver mycket slang med sina kompisar tycker hon ibland att 

det kan vara svårt att inte få med ett sådant språk och även förkortningar i till 

exempel mejl, men då kan hon be någon annan läsa igenom för att se om det ser bra 

ut. Hon tycker att hon har dålig fantasi när det gäller skrivande och därför tycker hon 

att det är svårt att skriva fritt och att det är lättare om hon får veta vad hon ska skriva 

om. Hon säger också att det ibland kan bli lite för många kommatecken när hon 

skriver. Vidare uppger hon att det inte finns några situationer när hon tycker att det 

är svårt att skriva. Om det känns komplicerat läser hon igenom det skrivna flera 

gånger eller ber någon annan läsa igenom. Hon uppger att tilltron till hennes 

uttrycksförmåga i skrift är bra.  

4.4.4 Svenskundervisningens påverkan i skrift 

Informanten uppger att undervisningen i svenskämnet påverkat uttrycksförmågan i 

skrift positivt. Hon säger att de har fått skriva tal och reportage samt jämförelser 

mellan två reportage där de ska undersöka vilken sorts reportage det är, till exempel 

tidningsartikel eller introduktion i bok. Det tycker hon har hjälpt lite genom att hon 

fått större uppfattning om olika texter. Informanten anser också att undervisningen 

har gett henne ett bättre ordförråd och att den hjälpt henne med vokaler och 

konsonanter genom att hon fått lära sig när det ska vara dubbelt och inte. Hon har 

också lärt sig när man ska ha kommatecken och punkt så att det blir lätt att läsa och 

ser bra ut. Hon säger att dessa saker förmodligen gjort henne till en bättre skribent. 

Ingenting i undervisningen har enligt informanten varit dåligt för hennes förmåga, 

men hon tycker att vissa saker inte känns så nödvändiga att lära sig, då de är 

komplicerade och hon inte kommer jobba med det. Hon tycker att undervisningen 

varit bra när de har skrivit uppgifter och skickat in till läraren för respons och läraren 

sedan skickar tillbaka med markeringar om vad man kan fixa med texten innan den 

skickas in till slutbedömning. Informanten anser att undervisningen påverkat tilltron 

till skrivförmågan positivt, eftersom hon lärt sig att formulera sig då hon skriver till 

exempel brev, mejl eller artiklar. 

4.4.5 Tolkning 

Utifrån det informanten uppger om sin talförmåga tolkar jag det som att tilltron till 

den är god. Vissa saker tycker hon är lite svårare, som att förklara för någon med 

talsvårigheter eller att veta hur mycket hon får säga på jobbet. Jag menar dock att 

informanten verkar hantera dessa situationer väl utifrån hur hon beskriver det och 
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att hon inte heller är orolig inför dem. Informanten säger också att det går bra att tala 

inför andra om hon bara får möjlighet att förbereda sig, vilket jag tycker borde ses 

som rimligt. Undervisningen verkar ha gett informanten de förutsättningar som 

behövs för en god tilltro och utifrån det kan man dra slutsatsen att den uppfyller 

ämnesplanens krav. 

Det enda informanten verkar ha svårt med gällande skrivande är att undvika slang 

och att skriva fritt. Dock verkar det som att hon ändå tycker att hon kan formulera sig 

i exempelvis mejl och att undervisningen hjälpt till med det. Jag tolkar det som att 

informanten ändå klarar att hantera denna svårighet på ett rimligt sätt. Det fria 

skrivandet som informanten beskriver som svårt tolkar jag som en ganska speciell 

situation. Min uppfattning är att skrivande bör ha ett syfte och ett mål och att de 

flesta skrivsituationer har det oavsett om de initieras av till exempel arbete, studier 

eller av skribenten själv. Därför menar jag att man inte kan ställa krav på elever att de 

ska kunna skriva fritt på det sätt informanten beskriver. Informanten uppger att 

tilltron till skrivförmågan är bra och att undervisningen stärkt den. Min tolkning är 

att det stämmer och att undervisningen alltså klarar ämnesplanens krav. 

4.5 Informant 5 

4.5.1 Uttrycksförmågan i tal 

Informanten tycker att hans uttrycksförmåga i tal är bra och att han inte har några 

större problem med att uttrycka sig i tal. Han kan tycka att det är svårt att diskutera 

politik då det dyker upp svåra ord och han tappar bort sig. Då brukar han fråga den 

han talar med vad orden betyder. Han säger att det går bra att prata allmänt och att 

det inte finns några situationer där det är svårt att uttrycka sig i tal. Speciellt lätt 

tycker han att det är att prata med vänner då han menar att det flyter på. Han kan bli 

osäker om den han talar med, exempelvis på jobbet, talar halvknackigt. Vidare 

uppger informanten att tal är hans starka sida, som när de har diskussioner, 

redovisningar eller grupparbete i undervisningen. Han säger att han har en bra tilltro 

till att uttrycka sig i tal då han nästan aldrig känner sig osäker på det, vågar stå för det 

han säger och kan prata med nästan vem som helst. Han säger att han aldrig är blyg 

och att det inte är några problem med att tala utan att det går bra. 
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4.5.2 Svenskundervisningens påverkan i tal 

Svenskundervisningen har enligt informanten påverkat talförmågan enbart positivt. 

Han säger att han lärt sig halvsvåra ord som han sedan själv använder. Det har han 

gjort vid redovisningar eller när han frågat läraren som då förklarar. Informanten 

uppger att muntliga redovisningar har hjälpt honom att våga tala inför andra. Han 

tycker också att det varit bra att skriva texter som man sedan får läsa upp samt att 

läsa högt för varandra. Tilltron till talförmågan har enligt informanten påverkats 

endast positivt av undervisningen. Han ger som exempel att de läser mycket på 

lektionerna och att han då lär sig nya ord samt att han lyssnar på läraren och då lär 

sig. 

4.5.3 Uttrycksförmågan i skrift 

Informanten tycker att hans skrivförmåga är bra och har blivit bättre med åren. Han 

tycker att det går bra att stava men säger att det ibland kan bli fel på något enstaka 

ord. En del svenskprov tycker han kan vara svåra då orden kan vara svåra att stava. 

Han säger att han behärskar de flesta typer av texter och extra lätt att skriva är det 

exempelvis om han på jobbet behöver anteckna namn, adress och telefonnummer. 

Informanten uppger att tilltron till uttrycksförmågan i skrift är bra och att han inte 

har några problem med detta.  

4.5.4 Svenskundervisningens påverkan i skrift 

Svenskundervisningen har enligt informanten påverkat skrivförmågan enbart 

positivt. Han tycker att det har hjälpt väldigt mycket att få skriva på dator på 

lektionerna, då han lärt sig stavning och var han ska sätta punkt, vilket 

undervisningen i övrigt också hjälpt honom med. Han säger att han lär sig då han 

skriver på dator och texten blir rödmarkerad, att han då ser hur det ska stavas och att 

det sitter efter några gånger. Det brukar sedan bli rätt även när han skriver för hand. 

Informanten uppger att han brukar lära sig direkt när han skriver sagor och 

berättelser och att han alltså lär sig när han får träna. Han säger att tilltron till 

skrivförmågan har stärkts av undervisningen genom att denna varit varierad, vilket 

gjort att han kan koncentrera sig bättre.      

4.5.5 Tolkning 

Informanten verkar inte ha några större problem med att uttrycka sig i tal. Att 

informanten inte förstår alla ord när han diskuterar politik med någon och att han 
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kan ha svårt att förstå någon som talar halvknackigt verkar ändå inte ha så stor 

inverkan på hans egen förmåga att uttrycka sig utan handlar mer om förståelse, även 

om han kan känna sig något osäker i de situationerna. Tilltron till talförmågan 

framstår alltså som god och informanten gör bara positiva utlåtanden om 

undervisningens påverkan på den. Ämnesplanens krav uppnås alltså. 

Inte heller i skrift verkar informanten ha problem att uttrycka sig. Att han ibland 

har svårt att stava vissa ord verkar inte vara något som påverkar hans skrivförmåga i 

någon större utsträckning. Undervisningen har också utifrån det informanten uppger 

hjälpt honom att förbättra stavningen. Även i övrigt har informanten bara positiva 

saker att säga om undervisningens påverkan. Tilltron till skrivförmågan tolkar jag 

som god, och undervisningen har här varit till hjälp, vilket tyder på att de krav 

ämnesplanen ställer uppfylls. 

4.6 Informant 6 

4.6.1 Uttrycksförmågan i tal 

Informanten tycker att det går bra att uttrycka sig i tal och att det har blivit bättre 

med åren. Han är lite nervös när han ska tala inför klassen och tycker att det är 

jobbigt ibland, eftersom han tror att de som lyssnar har förväntningar på att 

framträdandet ska vara bra som inte alltid går att leva upp till. Ibland tappar 

informanten ord när han talar och han har för bråttom vilket gör att han mumlar. 

Han tycker att det är lättare att prata om saker som han är intresserad av och svårare 

att prata om saker som han tycker är tråkiga eller som han inte läst på om. Han säger 

också att det är svårare för honom att få med känslor och uttrycka sig om han ska 

argumentera för en tes som han själv inte valt och inte håller med om. Informanten 

tycker att det är lätt att prata med folk och att det är lättare att prata med kunder på 

jobbet eller med kompisar än att prata inför klassen. Vidare tycker han att det är 

lättare att tala inför klassen om han känner de andra i den. Han säger att det för 

honom inte är någon skillnad i att prata inför eller ha diskussion i en liten eller stor 

grupp. Han tycker att det inte är några problem med tilltron till talförmågan, då han 

har lätt att prata och formulera sig, men att det är lite jobbigt att han mumlar och 

tappar ord. 
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4.6.2 Svenskundervisningens påverkan i tal 

Informanten säger att svenskundervisningen påverkat talförmågan endast positivt. 

Han tycker att den blivit bättre då han fått öva både i att stå inför klassen och i att 

diskutera i mindre grupper. Exempelvis har han blivit mindre nervös då han fått öva 

talandet genom att läsa högt för klassen. Informanten säger att undervisningen gjort 

att han kan uttrycka sig bättre i tal på jobbet men att det är svårt att peka ut exakt vad 

som gjort det. Han uppger att svenskundervisningen stärkt hans tilltro till 

talförmågan och att denna blivit bättre med åren.  

4.6.3 Uttrycksförmågan i skrift 

Uttrycksförmågan i skrift har enligt informanten blivit mycket bättre de senaste åren. 

Han tycker att det är svårt att komma igång att skriva då det är svårt att komma på 

början, men han tycker att det är lätt att skriva när han väl kommer igång. Det gör 

ingen skillnad beroende på typ av text eftersom han får en beskrivning av läraren om 

vad han ska skriva och hur han ska göra det. Sms tycker han går lätt att skriva. 

Informanten säger att tilltron till skrivförmågan är god då han har lätt för sig. 

4.6.4 Svenskundervisningens påverkan i skrift 

Informanten uppger att svenskundervisningen påverkat skrivförmågan endast 

positivt då hans skrivförmåga blivit mycket bättre. Han säger att han blivit bättre på 

att veta hur han ska formulera sig och blivit mer säker, exempelvis när han ska skriva 

något i skolan eller skriva till sin chef på jobbet. Han tycker att han lärt sig hur han 

ska skriva på ett mer vuxet sätt. En bra undervisningsmetod är enligt informanten 

när läraren har genomgångar och förklarar något, eftersom han då har lätt att ta in 

vad han ska göra. Han säger också att det är bra när läraren ger respons under 

skrivandet så att han får hjälp med vad han ska skriva och med att veta hur han ska 

utveckla texten. Informanten menar att tilltron till skrivförmågan påverkats positivt 

av undervisningen, då de skrivit mycket på lektionerna, och han tror inte att han hade 

varit så bra på att skriva utan undervisning i svenska.    

4.6.5 Tolkning 

Det är inte helt lätt att göra en tolkning av informantens tilltro till talförmågan. Han 

säger förvisso att han inte tycker att det är några problem med den, men samtidigt är 

han nervös när han ska prata inför klassen och tycker ibland att det är jobbigt. Han 

säger också att han har bråttom, mumlar och tappar ord när han talar, vilket också 
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skulle kunna vara ett tecken på nervositet. Detta beskriver han också som jobbigt. 

Med tanke på dessa saker gör jag tolkningen att det finns en viss brist i informantens 

tilltro till talförmågan. Det verkar framförallt vara fallet när informanten talar inför 

klassen, men då han inte tycker att det är så stor skillnad mellan tal och diskussioner 

i stor eller liten grupp i skolan gör jag tolkningen att tilltron har vissa brister även 

där. Undervisningen verkar utifrån det informanten uppger ha gett en viss hjälp att 

stärka tilltron genom att han fått öva och blivit mindre nervös. Ska man dock vara 

verkligt kritisk går det att hävda att detta ändå inte varit tillräckligt eftersom tilltron 

har vissa brister. Därför gör jag tolkningen att undervisningen inte fullt ut klarar av 

att uppfylla ämnesplanens krav. 

När det kommer till skrivande verkar informantens enda svårighet vara att komma 

igång med det och sedan verkar skrivandet gå lätt. Jag har svårt att tolka denna 

svårighet som bristande tilltro, eftersom informanten ändå kommer förbi detta och 

sedan klarar skrivandet bra. Informanten uppger ju också att han har lätt för att 

skriva och att tilltron är god, vilket förstärker bilden. Han har också bara positiva 

saker att säga om undervisningens påverkan, och han tycker att han utvecklat sitt 

skrivande mycket genom den. Utifrån denna tolkning uppfyller undervisningen 

ämnesplanens krav.  

4.7 Informant 7 

4.7.1 Uttrycksförmågan i tal 

Informanten uppger att han tycker att hans uttrycksförmåga i tal är ganska bra. 

Ibland använder han engelska ord för att de bättre passar in. Han säger också att han 

ibland glömmer bort ord. En situation som han tycker är jobbig är att prata inför folk, 

eftersom han tycker att de tror att han kommer göra fel och då blir han nervös. Det är 

i muntliga redovisningar i skolan som han ställs inför dessa situationer. Informanten 

säger att han inte undviker de situationerna och att det inte utgör ett hinder i livet för 

honom att han tycker att de är jobbiga. Han tycker också att det är jobbigt att prata 

med folk han inte känner, som exempelvis sina kompisars kompisar eller sina 

föräldrars bekanta. Det känns enligt honom jobbigt eftersom han då inte vet vad han 

ska prata om eller vad den personen tycker om, och dessa situationer försöker 

informanten undvika. Han tycker dock inte att det är ett stort problem för honom. 

Han känner sig säker i att prata med sina kompisar och i att prata om ämnen han 
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tycker om. Om läraren ställer frågor i klassrummet brukar informanten räcka upp 

handen och svara om ingen annan gör det. Om han vet att svaret är rätt känns det 

inte så farligt, men om han är osäker på svaret tycker han att det känns jobbigt, och 

då brukar han inte räcka upp handen. När de har debatter i undervisningen brukar 

klassen titta på och det tycker informanten är jobbigt. Om han debatterar för något 

han vill tycker han att det känns enklare att prata om. Informanten tycker att hans 

tilltro till uttrycksförmågan i tal är bra, men att det också beror på vad det gäller och 

vilka han pratar med. Han säger att han är nöjd med sin uttrycksförmåga i tal. 

4.7.2 Svenskundervisningens påverkan i tal 

Svenskundervisningen tycker informanten har hjälpt talförmågan och inte haft någon 

negativ påverkan. Han menar att undervisningen hjälpt honom att uttrycka sig mer 

försiktigt när han ska säga eller förklara något inför klassen genom att han lärt sig att 

inte svära. Det tycker han är bra om han ska gå på en jobbintervju och för framtida 

arbete då han kanske kommer jobba med barn. Han säger att han blivit säkrare på att 

tala av att stå inför klassen men att han helst ändå inte vill göra det. Han säger att det 

känns bra efteråt när han talat inför klassen. Debattövningar tycker han har hjälpt 

genom att han får en chans att stå för det han tror på och att han lär sig förklara och 

använda fakta. Informanten tycker att svenskundervisningen stärkt hans tilltro till att 

tala genom övningar i att prata som gjort honom mer säker på vad han ska säga och 

hur han ska uttrycka sig.   

4.7.3 Uttrycksförmågan i skrift 

Vad gäller uttrycksförmågan i skrift uppger informanten att han har svårt att skriva 

för hand och nästan inte kan göra det, eftersom han har dyslexi, och därför har han 

fått skriva på dator nästan hela skoltiden. Han tycker att det är svårt att komma igång 

med att skriva, eftersom det är svårt att veta hur man ska skriva. Att komma igång 

igen efter ett avbrott i skrivandet tycker han också är svårt. Om informanten vet vad 

han ska skriva ligger det svåra i sättet att få in det på papperet eller datorn. Han 

tycker att det är svårt att veta vad skillnaden mellan en roman och novell är och hur 

man ska skriva den ena eller andra. Informanten uppger att skrivandet går bra när 

han kommit igång, och då tycker han att han kan uttrycka sig och sitta länge och 

skriva. Han menar att skrivandet då blir flytande och att det kan bli några fel här och 

där. Vidare tycker informanten inte att det finns någon svår eller osäker situation vad 

gäller skrivande. Han tycker att han är säkrare på att skriva nu än förut. Tilltron till 
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skrivförmågan beskriver han som lite mindre bra. Han säger att det är svårt att 

komma igång att skriva men att det sedan går bra att uttrycka sig.  

4.7.4 Svenskundervisningens påverkan i skrift 

Informanten uppger att svenskundervisningen har påverkat hans skrivförmåga 

enbart positivt. Han säger att det hjälpt honom att få skriva på dator eftersom han 

själv och andra kan läsa det skrivna, han kan stava rätt och det blir enklare att förstå. 

Det har hjälpt honom att kunna skriva. Han tycker att undervisningen förbättrat hans 

stavning och han har lärt sig att skilja mellan dom, de och dem. Han säger också att 

han i undervisningen fått lära sig att skriva vissa ord och olika texter och att känna 

igen olika texter. Lärarens genomgångar tycker han har varit bra, liksom att få hjälp 

under skrivandet. Han tycker också att det varit bra när de har läst och gått igenom 

exempeltexter och fått se uppbyggnaden innan de skriver själva. Informanten tycker 

att han blivit bättre på att formulera sig även i andra ämnen och på att skriva 

sammanfattningar. Innan han började i gymnasiet fick han enskild undervisning i ett 

enskilt rum. Det tyckte han var bra eftersom miljön var lugnare och eftersom han 

kunde få hjälp direkt. Informanten uppger att svenskundervisningen har hjälpt 

tilltron till hans skrivförmåga genom arbeten och övningar och genom att skriva 

uppsats.  

4.7.5 Tolkning 

Utifrån vad informanten uppger menar jag att tilltron till talförmågan har vissa 

brister. Dels tycker han att det är jobbigt att tala eller ha debatter inför klassen och 

dels tycker han att det är jobbigt att tala med folk han inte känner, vilket han till och 

med undviker. Han säger också att han helst inte vill tala inför klassen. Han säger 

även att tilltron är bra men att det också beror på situationen. Jag tolkar det utifrån 

detta som att tilltron är bristande i de situationer som han själv beskriver som jobbiga 

och som mer eller mindre undviks. Undervisningen har hjälpt informanten att bli 

mer säker, men min tolkning är att den inte hjälpt tillräckligt då tilltron brister 

ganska mycket. Ämnesplanens krav uppfylls inte helt enligt min tolkning. 

Informanten uppger att skrivandet innebär flera svårigheter för honom. Den 

största svårigheten består i att skriva för hand på grund av dyslexin, vilket lösts 

genom att han istället skriver på dator. Undervisningen har inte hjälpt just i att skriva 

för hand men tilltron till skrivande överlag verkar ha blivit bättre genom att dator 

används utifrån det informanten säger. Dock kvarstår faktumet att informanten inte 



 32

klarar att skriva för hand så bra och att tilltron till skrivförmågan har brister här. 

Visserligen finns det enligt ämnesplanen inget krav på att man ska kunna skriva för 

hand, men eftersom informanten själv lyfter detta som en del av skrivande som han 

inte klarar uppfattar jag det som en relevant, om än begränsad, del av skrivförmågan. 

Det är naturligtvis svårt att göra en bedömning av de avväganden som gjorts och hur 

mycket dyslexin påverkar, men utifrån informantens bristande tilltro till att skriva för 

hand tolkar jag det som att undervisningen inte hjälpt på just detta område och att 

ämnesplanens mål inte helt uppfylls här.  

Andra svårigheter i skrivandet är att veta skillnaden mellan olika sorters texter och 

att komma igång med skrivandet. Informanten verkar dock klara dessa svårigheter 

relativt väl och tycker sedan att skrivandet går bra. Undervisningen har också enligt 

informanten varit ett stöd i skrivandet. På denna punkt menar jag att undervisningen 

lever upp till ämnesplanens krav.  

5 Diskussion 

I avsnitt 5.1 Resultatdiskussion diskuteras resultat och tolkning i belysning av 

tidigare forskning och läroplanen för gymnasieskolan. Först diskuteras 

uttrycksförmågan i tal och svenskundervisningens påverkan och efter det diskuteras 

uttrycksförmågan i skrift och svenskundervisningens påverkan. Sedan presenteras 

didaktiska slutsatser. Efter detta följer en diskussion om skolans demokratiska 

uppdrag samt samhälleliga slutsatser. I avsnitt 5.2 Metoddiskussion diskuteras de 

metodval som gjorts för studien.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Uttrycksförmågan i tal och svenskundervisningens påverkan 

Den vanligaste situationen där tilltron till att tala brister bland min studies 

informanter är att tala inför en publik. De informanter som hade bristande tilltro till 

detta var informant 1, 2, 6 och 7, och även om undervisningen i vissa fall förbättrat 

tilltron, exempelvis genom att få öva, fanns exempel på att den ibland försämrat 

tilltron. Exempel är när informant 1 blev mer osäker då andra skrattade eller uttalade 

sig elakt och när informant 2 blev mer osäker av lärarens bedömning. Hos övriga 

informanter fanns en övervägande god tilltro till talförmågan och de flesta tyckte att 
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det hjälpte att få öva och framföra tal. Resultaten kan jämföras med Altunkayas 

(2018:148) studie där undervisningen med talövningar stärkt studenternas tilltro till 

att tala inför en publik. Min studies resultat överensstämmer alltså bara delvis med 

den studien. Det verkar ändå som om övning i talande kan stärka elevers tilltro om 

undervisningen sker på rätt sätt, även om den inte alltid är tillräcklig för att ge 

eleverna en god tilltro. Exemplen med informant 1 och 2 visar att det inte var talandet 

i sig som försämrade tilltron utan snarare hur lärare eller klasskamrater agerade i 

talsituationen, vilket bör åtgärdas för att ge den som talar bättre förutsättningar att 

kunna känna sig säker. Den studie som Nash m.fl. (2016) gjort visar också och 

bekräftar att undervisning och övning i talande inte i sig förbättrar tilltron. Även om 

studenterna kände sig mindre oroliga för att tala framför andra försämrades tilltron 

till vissa specifika förmågor som behövs där (Nash m.fl. 2016:594). Huruvida 

undervisning i talande kan stärka tilltron beror alltså på vad man mäter men också på 

hur undervisningen ser ut. 

Olsson Jers (2010:260–261) kommer i sin forskning fram till liknande resultat 

som Altunkaya (2018) då hon menar att det är viktigt att det i undervisningen ges 

många möjligheter till att genomföra muntlig framställning för att eleverna ska 

utvecklas i sin kommunikativa kompetens. Hon framhåller att det är viktigt att 

eleverna både får bygga och etablera ethos, att alltså både få förbereda och hålla tal, 

men att resultaten visar att eleverna oftare får chans att etablera än bygga ethos 

(Olsson Jers 2010:258). Ethos är en viktig del av att framstå som trovärdig då man 

talar. Det byggs och etableras av den som talar, medan lyssnaren får en bild av det, 

och i utrymmet däremellan uppstår mer eller mindre trovärdighet (Olsson Jers 

2010:52). Även i Altunkayas (2018:148) studie behandlas det Olsson Jers kallar 

byggande av ethos då studenterna menar att undervisningen gett dem bättre tilltro 

till att organisera innehållet i ett tal vilket är positivt utifrån Olsson Jers resonemang. 

Det kan jämföras med resultaten för min studie där flera informanter tar upp att 

saker som handlar om att bygga ethos är viktiga inför en framställning.  Till exempel 

nämner informant 1 att hon gärna skulle öva med sin lärare inför en muntlig 

framställning för att känna sig mer säker men att det inte getts tillfälle till detta. 

Informant 4 tar upp att det går bra att tala inför andra om hon får möjlighet att 

förbereda sig först men att det inte går lika bra om hon inte får den möjligheten. 

Informant 2 tar också upp byggande av ethos då hon menar att det har varit bra att i 

undervisningen få lära sig hur man bygger upp ett tal inför en framställning. 
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Informanterna menar alltså att förberedelserna kan göra dem mer säkra, vilket visar 

att byggandet av ethos är en viktig faktor för att kunna känna sig säker och kunna lita 

på sin förmåga. Säkerheten kan också påverka elevernas förmåga att göra bra ifrån 

sig, vilket resultaten för informant 2 och 6 visar, då nervositeten påverkar deras 

talande.  

Även etablerandet av ethos ses av informanterna som viktigt då flera av dem 

framhåller att de känner sig mer säkra när de får tala inför andra som ett 

återkommande moment i undervisningen. Resultaten för min studie stämmer alltså 

med det Olsson Jers (2010:257–258) kommit fram till om att byggandet och 

etablerandet av ethos är viktigt för eleverna. Dock går det inte att säga utifrån min 

studie om eleverna får färre tillfällen att bygga än etablera ethos men många av dem 

tar upp att de fått göra båda sakerna. Eftersom eleverna som jag nämnde verkar 

känna sig säkra när de får tillfälle att göra det ser jag detta som positivt för deras 

tilltro då tilltro och säkerhet hänger samman. Naturligtvis är det utifrån detta 

problematiskt när de inte får tillfälle att göra det, som i exemplet där informant 1 inte 

får förbereda sig.  

5.1.2 Uttrycksförmågan i skrift och svenskundervisningens påverkan 

Till största del anser informanterna i min studie att undervisningen i svenska hjälpt 

dem att få en bättre tilltro till skrivförmågan även om några undantag finns. Det 

stämmer överens med det Barone m.fl. (2014:158) och Rayner m.fl. (2016:5) kom 

fram till i sina studier av skrivundervisningens påverkan på syn på skrivförmåga. Det 

finns i min studie alltså ett samband mellan undervisning i skrivande generellt och en 

förbättrad tilltro till den egna förmågan att skriva som bekräftas av forskningen. I 

min studie tog informant 1, 3, 5 och 6 upp att det hjälpt dem att få skriva mycket och 

få träning i det och det har också varit en faktor hos undervisningen i den forskning 

jag nämnt. Det är dock viktigt att undervisningen präglas av en relevant struktur och 

kontext precis som Rayner m.fl. (2016:8) konstaterar. Det kan jämföras med min 

studie där flera informanter nämner specifika saker i undervisningen som stärker 

deras skrivförmåga. Exempelvis säger informant 1, 4, 6 och 7 att respons och hjälp 

under skrivandet är bra och informant 2, 6 och 7 tar upp att genomgångar varit till 

hjälp. Det kan också jämföras med Barones m.fl. (2014:165–166) studie där eleverna 

lyfter specifika saker som läsning, diskussioner och planering av skrivandet som 

saker som stärkt skrivförmågan.  



 35

I min studie fanns undantagen från detta att undervisningen hjälpt skrivförmågan 

hos delar av de svar informant 1, 3 och 7 gav. Informant 1 fick inte riktigt hjälp av 

undervisningen att kunna skriva PM, informant 3 hade god tilltro men tyckte inte att 

undervisningen hjälpte så mycket och informant 7 hade svårigheter att skriva för 

hand. Ingen av informanterna tyckte dock att undervisningen påverkat direkt 

negativt, vilket gör undantagen ganska begränsade. Resultaten är alltså ändå väldigt 

lika de som framkom i ovan nämnda forskning och vissa specifika saker är också 

överensstämmande. Till exempel nämndes ett bättre ordförråd som något som 

förbättrat skrivförmågan både hos Barone m.fl. (2014:165) och hos informant 2 och 4 

i min studie. Jag ser det som positivt att eleverna till största del tycker att 

undervisningen påverkar tilltron på ett positivt sätt. 

Den forskning Parmenius-Swärd (2008) gjort kommer fram till delvis andra 

resultat om hur elever tycker att undervisning påverkat deras skrivförmåga, vilket 

kan kopplas ihop med det informant 1, 3 och 7 säger enligt ovan. Till viss del tycker 

eleverna i studien att undervisningen påverkat positivt men många tar också upp 

negativa aspekter, exempelvis att de inte fått tillräcklig skrivundervisning som lärt 

dem hur de ska skriva (Parmenius-Swärd 2008:227–228). Det kan jämföras med 

informant 1 som inte fått tillräcklig undervisning för att lära sig skriva utredande 

texter. Resultaten från informant 3 som har en god tilltro till skrivförmågan men som 

inte tycker att undervisningen påverkat det i så stor utsträckning kan också jämföras 

med Parmenius-Swärds (2008:227–228) studie där vissa av eleverna inte tyckte att 

de fick möjlighet att lära sig så mycket i undervisningen även om vissa av dem tyckte 

att de hade en god skrivförmåga. Att eleverna inte tycker att undervisningen hjälper 

är allvarligt oavsett om eleverna ser sin skrivförmåga som mer eller mindre god. Mest 

oroande är det dock för dem som ser sin förmåga som mindre god, eftersom 

undervisningen där har misslyckats med att ge eleverna de förutsättningar som 

behövs för att kunna skriva dessa texter.   

Precis som för informant 7 i min studie fanns det i Parmenius-Swärds (2008:140) 

avhandling elever som inte gärna skrev för hand. Skillnaden är att informant 7 istället 

fått skriva på dator och att eleverna i avhandlingen fått skriva för hand. Även om 

informant 7 inte fått en bättre tilltro till förmågan att skriva för hand har tilltron till 

skrivande överlag förbättrats av det. Också informant 5 i min studie tycker att 

skrivande på dator varit positivt för skrivförmågan då han förbättrat stavning och 

användning av skiljetecken. De elever i avhandlingen som fick skriva för hand verkar 
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ändå inte ha utvecklat den förmågan tillräckligt för att de ska känna tilltro till den 

(Parmenius-Swärd 2008:140) och eftersom de hänvisas till skrivande för hand blir 

inte tilltron till skrivande överlag bättre, snarare verkar den försämras. Förvisso är 

det önskvärt att lära elever att också skriva för hand, eftersom de antagligen kommer 

vara tvungna att behärska det åtminstone i vissa situationer under arbete, studier 

eller fritid när inte dator eller liknande finns att tillgå. Slutsatsen man kan dra är 

ändå att om undervisningen inte klarar detta är det bättre att ge elever möjlighet att 

skriva på dator så att de får en bättre tilltro till skrivförmågan generellt och klarar 

skrivandet som sådant. Särskilt viktigt är det om eleven, som informant 7 i min 

studie, har dyslexi och därför har större svårigheter med detta. Dock är det som 

nämnts svårt att avgöra möjligheterna för honom att lära sig skriva för hand och 

därför går det inte heller att säga att undervisningen helt borde utesluta detta. 

Liksom i Parmenius-Swärds (2008:140) studie fanns det även i min studie elever 

som uppskattade ett processinriktat skrivande. Till exempel tog informant 1, 4 och 7 

upp att de tycker det är bra när läraren hjälper dem under skrivandet eller när de kan 

skicka in utkast och få respons under processen eftersom de då kan utveckla 

skrivandet. De fick alltså möjlighet till att arbeta med skrivande som en process.  I 

Parmenius-Swärds (2008:173) studie tyckte vissa av eleverna att det var 

problematiskt att mycket av fokuset i bedömningen låg på brister som till exempel 

stavning. I min studie var det dock ingen som såg det som problematiskt. Tvärtom 

verkade informanterna exempelvis vid responsen uppskatta när läraren markerade 

sådant som de kunde rätta till. Informant 1, 4, 5 och 7 lyfte också fram just saker som 

stavning och meningsbyggnad som något de lärt sig som varit bra för skrivförmågan. 

Skillnaden skulle dock kunna ligga i att de elever som ingick i Parmenius-Swärds 

(2008) studie inte fick samma möjligheter som de i min studie att arbeta 

processinriktat med skrivande så att de kunde komma tillrätta med bristerna innan 

de blev slutligt bedömda på det de skrivit. Det verkar alltså som att skrivande som 

process är positivt för elevernas skrivförmåga. 

5.1.3 Didaktiska slutsatser 

Även om det i vissa fall verkar som att elever, framförallt i min studie, uppfattar 

undervisning och övning i skrivande generellt som positivt för tal- och skrivförmågan 

pekar det mesta på att det är av vikt att undervisningen utformas på rätt sätt. Som 

framställningen visat kan det handla om olika saker som stärker elevernas tilltro. Det 
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går inte att dra några generella slutsatser om hur undervisningen ska utformas för att 

på bästa sätt hjälpa eleverna till en bättre tilltro. Som all undervisning behöver detta 

anpassas utifrån specifika förutsättningar. Alla informanter i min studie tycker att 

undervisningen har påverkat tilltron till uttrycksförmågan i tal och skrift i mindre 

eller större utsträckning och det bekräftas av mycket av forskningen jag tagit upp. 

Den kanske viktigaste didaktiska slutsatsen av studien är därför att undervisningen 

bör utformas på ett genomtänkt sätt för att stärka elevernas tilltro eftersom 

undervisningen har stor betydelse för detta. Inte minst är det viktigt att eleverna får 

hjälp att utveckla tilltro med tanke på att den påverkar den akademiska prestationen 

som Stajkovic m.fl. (2018:238) visade i sin studie. Om den undervisning eleverna får 

på gymnasiet kan klara detta ökar alltså elevernas chanser att lyckas med sina studier 

om de väljer att studera vidare på högskola eller universitet. Detta visar ytterligare på 

vikten av att eleverna får möjlighet att utveckla tilltro. 

5.1.4 Skolans demokratiska uppdrag 

Utifrån resultaten finns både positiva och negativa aspekter hos undervisningen 

gällande skolans uppdrag att ge elever en god tilltro till uttrycksförmågan i tal och 

skrift och ytterst goda förutsättningar att utöva sina demokratiska rättigheter och 

skyldigheter (se 1.1 och 2.2). Utifrån det jag kom fram till i min analys har två av 

informanterna brister i tilltron till skrivförmågan och fem av dem har god tilltro till 

skrivförmågan, även om också de kan ha vissa svårigheter med skrivandet. Att de 

flesta informanter har god tilltro är givetvis positivt, men för de två som inte har det 

finns det likväl problem även utöver det faktum att ämnesplanen inte efterlevs. 

Informant 1 har svårigheter med att skriva utredande texter. Precis som informanten 

själv uppger menar jag att detta är saker som hon kommer behöva lära sig vid högre 

studier. Eftersom hon har svårigheter med detta kan det alltså uppstå problem för 

henne om hon studerar vidare och inte klarar av dessa situationer. Förutom detta är 

det inte omöjligt att denna svårighet även kan bli ett problem i arbetslivet om denna 

situation uppstår. Även i samhällslivet kan det ställa till problem eller göra att vissa 

situationer undviks om informanten på något sätt väljer att engagera sig i 

civilsamhället. Vardagslivet är den domän som än så länge inte verkar påverkas av 

denna svårighet utifrån det informanten uppger. Informanten har alltså inte fått de 

språkliga redskap och den tilltro som ämnesplanen i svenska föreskriver (Lgy11 

2011:160), vilket är allvarligt då hon inte har goda förutsättningar att delta i olika 
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sammanhang.  Som jag nämnde i bakgrundskapitlet menar jag att tilltro till 

uttrycksförmågan ytterst är en viktig demokratisk förmåga. Exemplet visar att 

bristande tilltro kan utgöra svårigheter att kunna delta i samhällslivet på olika sätt 

som ämnesplanen i svenska föreskriver (Lgy11 2011:160). Svårigheterna med 

skrivandet kan också göra att informanten har svårt att kunna uttrycka sina åsikter 

och göra sin röst hörd, vilket ger försämrad möjlighet att kunna påverka samhället 

politiskt eller på andra sätt. Det visar på hur viktigt det är att skolan klarar av sitt 

uppdrag.  

Även informant 7 har vissa brister i tilltron till skrivandet. Där handlar det dock 

mer om sättet att skriva, då han har svårt att skriva för hand men lättare att skriva på 

dator. Detta är naturligtvis inte bra eftersom han som nämnts antagligen kommer att 

bli tvungen att skriva för hand då och då, och det kan precis som för informant 1 bli 

svårigheter i vissa situationer. Dock menar jag att han ändå har bättre möjligheter att 

kunna uttrycka sina åsikter och på så vis påverka samhället eftersom det oftast finns 

möjlighet till att använda dator om man vill nå ut med det skrivna, vilket gör att hans 

svårigheter ofta är överkomliga. Som jag nämnde i resultatkapitlet och tidigare i 

diskussionen är det också svårt att bedöma hur möjligheterna ser ut att lära sig skriva 

för hand på grund av dyslexin, och datorn verkar ha varit ett bra hjälpmedel för att 

kunna uttrycka sig i skrift överlag.  

På motsvarande sätt som en bristande tilltro begränsar det demokratiska 

deltagandet är det viktigt att komma ihåg att en god tilltro möjliggör för detsamma. 

Då studien visar att de flesta av informanterna har en god tilltro till uttrycksförmågan 

i skrift och tycker att svenskundervisningen påverkat den positivt bör det framhållas 

att skolan till största del lyckas med det demokratiska uppdraget inom det 

begränsade området skrivförmåga vilket är positivt.   

Gällande tilltro till talförmågan visar analysen som nämnts att fyra av 

informanterna har bristande tilltro till att tala inför publik. Som jag redan tagit upp 

lyckas undervisningen här inte leva upp till ämnesplanens krav om tilltro till 

språkförmågan (Lgy11 2011:160) vilket är allvarligt. Precis som med skrivande kan 

detta utgöra hinder i livet. Det är lätt att tänka sig att arbete och studier kan innehålla 

inslag där man behöver tala inför andra. De som tycker att detta är jobbigt riskerar 

att begränsas i val av studier och yrke och att dra sig undan när dessa situationer 

uppstår. Detsamma gäller också engagemang i olika typer av föreningar och 

organisationer. Bristande tilltro till talförmågan gör att det blir svårare att uttrycka 
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sin åsikt och göra sin röst hörd och därmed kunna påverka samhället. Att mer än 

hälften av informanterna i studien har en bristande tilltro måste ses som ett allvarligt 

misslyckande från skolans sida gällande det demokratiska uppdraget.    

5.1.5 Samhälleliga slutsatser  

Bristerna i skolans demokratiska uppdrag att ge alla elever tilltro till 

uttrycksförmågan är allvarliga. Det får konsekvenser för den enskilda eleven och det 

riskerar att få konsekvenser för samhället. Bristande tilltro kan skapa svårigheter att 

få fram sin mening. Det demokratiska samhället bygger på att alla ska kunna göra 

sina röster hörda, och när inte alla kan göra det har inte alla möjlighet att delta och 

påverka i frågor som man tycker är viktiga. Om inte alla har samma möjlighet till 

detta finns risk att maktstrukturer skapas, fördjupas eller upprätthålls där vissa har 

mer och andra har mindre möjlighet att påverka, även om möjligheten att göra sin 

röst hörd bara är en del av detta. 

5.2 Metoddiskussion 

Från början var det tänkt att studiens datainsamlingsmetod förutom intervjuer skulle 

vara dagböcker som informanterna skulle skriva under fem dagar. De skulle där 

reflektera över frågor liknande de som ställdes under intervjuerna. Tanken med detta 

var att få ett bredare material till studien och att möjligen få reda på mer än med 

enbart intervjuer. Tyvärr visade det sig att informanterna inte var villiga att skriva 

dagbok och jag fick slutligen frångå den metoden. En dagbok lämnades in men den 

uteslöts ur materialet, eftersom jag ansåg att en dagbok inte skulle tillföra så mycket 

till studien. När dagboksmetoden inte visade sig fungera gjorde jag fler intervjuer på 

ett annat yrkesprogram för att få ett större material. I slutändan visade det sig dock 

att de sju informanter jag intervjuat på lärlingsprogrammet gav ett fullt tillräckligt 

material till min studie, även om tanken från början var att ha åtta informanter. Även 

om dagböckerna kunde ha gett ett mervärde till studien har intervjuer som enda 

metod gett ett tillräckligt material för att studiens syfte ska uppnås på ett 

tillfredsställande sätt. 

Beslutet att använda kvalitativ metod har korresponderat väl med studiens syfte 

som handlar om att undersöka elevers upplevelser. Vidare menar jag att 

semistrukturerade intervjuer fungerade bra som metod då de gav ett fylligt material. 

Något som kunde gjorts bättre var intervjuguiden. Under intervjuerna märkte jag att 
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frågorna var alldeles för lika varandra, och det hade nog varit bättre att försöka 

formulera dem annorlunda och mer tydligt åtskilda. Kanske hade det också räckt att 

formulera frågeområden istället för frågor. Intervjuguiden utgjorde inte riktigt det 

stöd jag hade tänkt mig, även om jag i grunden utgick från den i intervjuerna. Dock 

menar jag att det inte påverkade kvaliteten på materialet, då jag klarade att vara 

flexibel under intervjusituationen och ställa de frågor som behövdes. I slutändan fick 

jag svar på de frågor jag hade. Det är inte heller säkert att en annorlunda utformad 

intervjuguide hade underlättat utförandet, då varje intervju skilde sig åt och krävde 

en stor grad av flexibilitet av mig som intervjuare. 

Intervjuerna fungerade i helhet bra. Inspelningen med diktafon underlättade för 

att skapa ett flytande samtal där jag helt kunde fokusera på vad informanten sa. Jag 

upplevde det också som att informanten slappnade av under intervjusituationen efter 

inledningen med bakgrundsfrågorna. Då vi satt i ett avskilt rum kunde intervjun 

också genomföras utan yttre störningar.  

Transkriberingen av intervjuinspelningarna gjordes noggrant på det sätt jag 

beskrivit i metodkapitlet. Inspelningarna hade en god ljudkvalitet vilket underlättade. 

Det fungerade bra att transkribera och de utskrifter som transkriberingarna gav 

fungerade bra för att arbeta med materialet. De blev tydliga och lättlästa samtidigt 

som språket till stor del bevarades. Det gjorde att det var enkelt för mig att kunna 

arbeta med materialet samtidigt som utskriften höll sig nära själva intervjun. Det 

gjorde att jag kunde ge en rättvis bild av informanternas utsagor i 

resultatpresentationen. 

Datasorteringen gjordes utifrån forskningsfrågorna. En nackdel med detta kan 

vara att man minskar chansen att få syn på intressanta saker som ligger utanför syfte 

och forskningsfrågor och utifrån det kanske ändra studiens inriktning. Även om det 

kan vara intressant ser jag det som viktigare att fokusera på studiens syfte som jag 

tänkt mig det från början. Att använda forskningsfrågorna som utgångspunkt för 

sorteringen möjliggör för att få med det viktigaste och uppnå studiens syfte. 

Dessutom var metoden effektiv ur ett tidsperspektiv, vilket gjorde att jag kunde göra 

sorteringen mycket noggrant, då jag kunde gå igenom utskrifterna fler gånger. Jag 

menar också att jag läst igenom utskrifterna så många gånger att jag ändå hade 

upptäckt om de hade visat något särskilt intressant som låg utanför syftet. Det 

sorteringen visade var att nästan allt från utskrifterna kunde sorteras in under 
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forskningsfrågorna och det menar jag är ett tecken på att intervjuerna gett det 

material som jag efterfrågat.   

Analysen utifrån begreppet tilltro fungerade också bra. Eftersom jag i 

resultatredovisningen presenterade resultaten noggrant och relativt detaljerat menar 

jag att det behövdes en sammanfattande tolkning av dessa resultat. Jag anser att 

denna analys även om den var kortfattad gav en bra helhetsbild av resultaten om 

varje informant som jag sedan kunde ta med till resultatdiskussionen. Vidare anser 

jag att det var relevant att i resultatredovisningen ställa resultaten mot ämnesplanen i 

ett första skede för att sedan kunna problematisera detta i resultatdiskussionen. Jag 

menar att analysen tillsammans med resultaten gett en rättvisande och tydlig bild av 

det material som samlats in. 

På det stora hela har mina metodval fungerat bra även om vissa mindre 

svårigheter uppstått. Svårigheterna har däremot inte påverkat studiens kvalitet. Jag 

anser att de avväganden som gjorts varit rimliga för att uppnå studiens syfte och att 

det noggranna genomförandet gör studien trovärdig.  

6 Avslutning 

Som jag skrev i inledningen utgörs ett demokratiskt samhälle av demokratiska 

medborgare. Det innebär att det demokratiska samhället kräver demokratiska 

medborgare för att kunna existera. Hur väl lyckas då skolan med sitt uppdrag att 

fostra dessa medborgare? Min studie har av förklarliga skäl begränsade möjligheter 

att svara på denna fråga. Dels behandlar den bara en av många demokratiska 

förmågor i ett av skolans alla ämnen, dels är den utförd i liten skala. Dock har den lyft 

fram både positiva och mer oroande saker när det kommer till det demokratiska 

uppdrag som ålagts skolan, och oavsett studiens begränsningar anser jag att dessa 

saker är värda att tas på allvar. Min förhoppning är att denna studie ska fungera som 

ett bidrag till förståelsen av skolans demokratiuppdrag och som en inspiration för 

andra som är intresserade av att utforska hur skolan klarar uppdraget. Min mening är 

att vi ännu vet alltför lite om detta. 
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Bilaga 1 

Information om undersökning om hur elever upplever sin uttrycksförmåga 
kopplat till svenskämnet 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Jag heter Emelie Eriksson och studerar till ämneslärare i svenska och samhällskunskap på 
Mälardalens högskola. Den här terminen ska jag skriva mitt examensarbete i svenska. Jag ska 
göra en undersökning för att få veta mer om hur gymnasieelever på yrkesförberedande 
program upplever att svenskämnet har påverkat deras tilltro till sin uttrycksförmåga. I ett 
demokratiskt samhälle är det viktigt att kunna uttrycka sig och därför anser jag att detta är 
viktigt att undersöka. Dessutom är det viktigt att ta reda på hur elever ser på detta och låta 
dem få beskriva sina egna upplevelser. 
 
I undersökningen ingår åtta elever i årskurs tre på yrkesförberedande program. Jag har valt 
dessa elever eftersom jag tycker att det är intressant att se hur elever på ett praktiskt inriktat 
program ser på detta ämne.  
 
Du som deltar i undersökningen förväntas skriva dagbok under fem dagar och du bestämmer 
själv hur mycket tid du lägger på den. Du förväntas också delta i en intervju som är 15-30 
minuter lång. Intervjuerna kommer att ljudinspelas så att jag lättare ska kunna gå igenom 
dem. Det är bara jag som kommer att lyssna på inspelningarna. 
 
Materialet avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Det betyder att det inte kommer gå att 
utläsa i uppsatsen var studien är gjord och vilka elever som deltagit i den. När uppsatsen blivit 
godkänd kommer materialet att raderas. Materialet används enbart i denna studie. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.           
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 
sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.   
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emelie Eriksson 
07x-xxxxxxx 
xxxxxxxx@student.mdh.se  
 
Handledare: 
Gerrit Berends 
02x-xxxxxx 
xxx.xxx@mdh.se  
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____________                              _____________ 
Ort och datum                               Emelie Eriksson 
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Bilaga 2 
Information om undersökning om hur elever upplever sin uttrycksförmåga 
kopplat till svenskämnet 
 
Jag heter Emelie Eriksson och studerar till ämneslärare i svenska och samhällskunskap på 
Mälardalens högskola. Den här terminen ska jag skriva mitt examensarbete i svenska. Jag ska 
göra en undersökning för att få veta mer om hur gymnasieelever på yrkesförberedande 
program upplever att svenskämnet har påverkat deras tilltro till sin uttrycksförmåga. I ett 
demokratiskt samhälle är det viktigt att kunna uttrycka sig och därför anser jag att detta är 
viktigt att undersöka. Dessutom är det viktigt att ta reda på hur elever ser på detta och låta 
dem få beskriva sina egna upplevelser. 
 
I undersökningen ingår åtta elever i årskurs tre på yrkesförberedande program. Jag har valt 
dessa elever eftersom jag tycker att det är intressant att se hur elever på ett praktiskt inriktat 
program ser på detta ämne.  
 
De som deltar i undersökningen förväntas skriva dagbok under fem dagar och de bestämmer 
själva hur mycket tid de lägger på den. De förväntas också delta i en intervju som är 15-30 
minuter lång. Intervjuerna kommer att ljudinspelas så att jag lättare ska kunna gå igenom 
dem. Det är bara jag som kommer att lyssna på inspelningarna. 
 
Materialet avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Det betyder att det inte kommer gå att 
utläsa i uppsatsen var studien är gjord och vilka elever som deltagit i den. När uppsatsen blivit 
godkänd kommer materialet att raderas. Materialet används enbart i denna studie. 
 
Elevernas deltagande i undersökningen är helt frivilligt. De har rätten att när som helst 
avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dem.           
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 
sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.   
 
Med vänliga hälsningar 
 
Emelie Eriksson 
07x-xxxxxxx 
xxxxxxxx@student.mdh.se  
 
Handledare: 
Gerrit Berends 
02x-xxxxxx 
xxx.xxx@mdh.se  
 
 
____________                              _____________ 
Ort och datum                               Emelie Eriksson 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

 Vilken yrkesinriktning läser du? 
 

 Får du högskolebehörighet efter gymnasiet? Läser du extra kurser för att få det och i så fall 
vilka? 
 

 Vilka svenskkurser har du läst under gymnasiet? 
 

 Vilka teoretiska och praktiska ämnen läser du just nu? 
 

 Informantens reflektioner kring val av kurser inom gymnasieprogrammet. 
 

 Hur ser du på din förmåga att uttrycka dig i tal?  
 

 När tycker du att du har lätt respektive svårt att uttrycka dig i tal? Ge exempel. 
 

 Beskriv någon situation när du känner dig säker respektive osäker i att uttrycka dig i tal 
samt hur det påverkar dig. 
 

 Hur ser du på din förmåga att uttrycka dig i skrift?  
 

 När tycker du att du har lätt respektive svårt att uttrycka dig i skrift? Ge exempel. 
 

 Beskriv någon situation när du känner dig säker respektive osäker i att uttrycka dig i skrift 
samt hur det påverkar dig. 
 

 Beskriv om och i så fall på vilket sätt du tycker att undervisningen i svenskämnet har 
påverkat din talförmåga. Ge exempel. 
 

 Finns det något inom undervisningen i svenskämnet som varit särskilt bra respektive dåligt 
för din talförmåga och i så fall vad? Ge exempel. 
 

 Finns det något inom undervisningen i svenskämnet som gjort att du känner dig mer 
respektive mindre säker när du ska uttrycka dig i tal? Ge exempel. 
 

 Beskriv om och i så fall på vilket sätt du tycker att undervisningen i svenskämnet har 
påverkat din skrivförmåga. Ge exempel. 
 

 Finns det något inom undervisningen i svenskämnet som varit särskilt bra respektive dåligt 
för din skrivförmåga och i så fall vad? Ge exempel. 
 

 Finns det något inom undervisningen i svenskämnet som gjort att du känner dig mer 
respektive mindre säker när du ska uttrycka dig i skrift? Ge exempel. 
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 Hur skulle du sammantaget beskriva tilltron till din förmåga att uttrycka dig i tal? Tycker 
du att undervisningen i svenskämnet har påverkat den och i så fall hur? 
 

 Hur skulle du sammantaget beskriva tilltron till din förmåga att uttrycka dig i skrift? Tycker 
du att undervisningen i svenskämnet har påverkat den och i så fall hur? 
 

 Eventuella följdfrågor från dagboksmaterialet. 
 

 Övrigt som informanten vill ta upp om ämnet. 

 


