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Syftet med denna uppsats är att undersöka synen på svenskämnet bland två verksamma 

svensklärare, två klasser och nio blivande svensklärare. Undersökningarna genomfördes med 

hjälp av två intervjuer med svensklärare, 47 elevenkäter samt nio enkäter med blivande 

svensklärare. Resultaten av våra undersökningar visar att synen skiljer sig mellan de 

intervjuade svensklärarna. Elevenkäterna visar att eleverna har en positiv syn på svenskämnet 

men att den varierar. Vissa elever ser ämnet avsett för personlig utveckling medan andra 

elever motiveras av slutbetyget och andra faktorer. Enkäterna för de blivande svensklärarna 

indikerar att ett homogent synsätt finns, att de kommer att arbeta annorlunda i jämförelse med 

deras tidigare svensklärare. 
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1. Inledning 
 

Svenskämnet är ett debatterat ämne i skolvärlden, vad som bör ingå respektive exkluderas är 

en fråga som förföljer ämnet. Forskare som exempelvis Malmgren, Thavenius och Svedner 

har försökt fastställa dess identitet och roll. Dessa forskare har presenterat olika teorier och 

synsätt på svenskämnet. Med ämnessyn avser vi vilken uppgift och vilket innehåll man anser 

ett ämne bör ha. Synen på svenskämnet kan variera beroende på faktorer som en individs 

intressen, erfarenheter och ålder vilket leder till olika synsätt på svenskämnet. En följd av 

olika synsätt på svenskämnet kan resultera i oklarheter kring ämnet. Mycket av forskningen 

som berör ämnessynen i svenska utfördes mellan åren 1980 och 2000 och idag finner vi inte 

lika mycket forskning kring ämnet. Än idag är synen på svenskämnet inte tydlig vilket kan 

leda till komplikationer i tolkningen av ämnet. Vi tror att en tydligare bild av svenskämnet är 

en god förutsättning för en tydligare svenskundervisning vilket gynnar lärarens arbete och 

elevernas inlärning. Som blivande svensklärare finner vi det av intresse att undersöka olika 

uppfattningar och syner på svenskämnet. Denna uppsats handlar om synen på svenskämnet 

hos två svensklärare, en i högstadiet och en i gymnasiet, deras klasser och nio blivande 

svensklärare. Vi anser att det är intressant att studera om ämnessynen skiljer sig och i så fall 

hur. 

  

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är undersöka vilken syn på svenskämnet två verksamma 

svensklärare har, hur lärarnas ämnessyn speglas eller inte speglas i klasserna de undervisar i, 

vad eleverna anser om svenskämnet och slutligen vilken ämnessyn nio blivande svensklärare 

har.  

 Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

 Vilken ämnessyn har en lärare i högstadiet respektive en lärare i gymnasiet? 

 Speglar lärarens ämnessyn elevernas ämnessyn? 

 Vad anser elever i en högstadieklass och elever i en gymnasieklass om svenskämnet 

och är de motiverade inför svenskämnet? 

 Vilken ämnessyn har nio blivande svensklärare idag? 
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 Hur avser de blivande svensklärarna att arbeta i framtiden jämfört med deras tidigare 

svensklärare?  

 

1.2 Disposition 
 

Uppsatsen är disponerad enligt följande struktur. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och 

litteratur inom området. Kapitel 2 är uppdelat i sex olika delar: ämnessyn, kursplanerna i 

svenska, internationell forskning, blivande lärare, elevernas syn och slutligen motivation. I 

kapitel 3 redovisar vi genomförandet av undersökningarna och beskriver valet av metoder. 

Resultaten av undersökningarna redovisas och analyseras i kapitel 4 och i kapitel 5 diskuterar 

vi resultaten. I det sista kapitlet, kapitel 6, ges våra slutsatser kring undersökningarnas resultat 

och eventuell fortsatt forskning.  

 

2 Bakgrund 
 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning och svenskämnets styrdokument.  

 

2.1 Ämnessyn 
 

Ordet är alltså ett – svenska, men det elever och lärare gör när ämnet står på schemat kan vara vitt skilda 

saker: olika vid skilda tider, olika i skilda skolformer, olika för pojkar och flickor, ibland också olika i 

samma skolor eller för skilda grupper av lärare. Det är viktigt att bli påmind om detta. (Thavenius 

1999:16-7) 

Synen på svenskämnet skiljer sig från person till person. En del ser det som ett teoretiskt 

ämne där grammatik och rättstavning drillas och repeteras. Andra ser det som ett litterärt 

ämne där svenska litterära klassiker läses och diskuteras och ytterligare andra ser det som 

modersmålsundervisning. Teleman (1991:25) ställer två relevanta frågor: ”Vad ska man 

egentligen lära sig på skolans svensktimmar?” och ”vilken är svenskämnets identitet?”. Vissa 

uppfattningar om svenskämnet har gått parallellt och andra har avlöst varandra (Bergman 

2007). Synen på ämnet varierar på grund av ett antal olika faktorer som är anpassade efter 

samhällets sociala och kulturella kontexter. Detta medför att synen på svenskämnet förändras 
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allt eftersom samhället utvecklas. Ett resultat av förändring är att svenskundervisningen kan 

variera beroende på skola, kursplan, lärare och mottagare (Bergman 2007:15).  

Under 1800-talet ansågs svenskan vara ett språkämne där språk, logik och tänkande 

ingick i ämnet på bekostnad av skönlitteraturen (Thavenius 1999). Att ge eleverna möjlighet 

att läsa svensk litteratur ansågs på den tiden inte beröra svenskämnet. Litteraturläsning som 

förekom i svenskämnet var enbart för att uppmärksamma retoriska och grammatiska aspekter 

i litteraturtexterna. I början av 1900-talet ändrades synsättet på svenskämnet i skolan på ett 

sådant sätt att den humanistiska bildningen och den litterära uppgiften fick en större roll i 

undervisningen. Förändringen inträffade i samband med den stora skolreformen år 1905. Efter 

andra världskrigets slut ändrades återigen synen på svenskämnet. Från att ha varit ett ämne 

där grammatik och retorik prioriterats blev det ett ämne med en kulturell orientering samtidigt 

som läsandet fick en större och betydligare roll. Läsandets fokus skiftade från grammatiska 

och retoriska aspekter till en mer innehållsorienterad läsning där litteraturens budskap och den 

historiska betydelsen blev viktigare. Thavenius (1999) menar att ju mer utbildningen 

utvecklades desto mer blev vikten av en tydlig utgångspunkt viktig i utbildningen. Denna 

utgångspunkt för svenskämnet återfinns i kursplanerna som också har reformerats flera 

gånger. 

Svenska har inte alltid varit ett eget skolämne. När folkskolestadgan trädde i kraft år 1842 

var latin det språk som prioriterades eftersom det var språket kyrkan använde. De viktigaste 

böckerna i samhället, bibeln och skolböckerna, var tryckta på latin, svenska språket kom i 

andra hand. Bjursten, läroverkslärare och författare var bland de första att inse vikten av 

svenskämnet i skolan när han bland annat, år 1860, skrev: ”det är först i våra dagar man börjat 

inse behofvet af en ordnad undervisning i modersmålet och dess rika litteratur” (Thavenius 

1999:9). Fyra år innan Bjurstens uttalande stadgades svenskämnet som ett självständigt ämne 

i skolan och synen på svenskämnet har varierat kraftigt sedan dess.  

En återkommande debatt under en längre tid är problematiken kring svenskämnets ”själ”, 

vad som ska inkluderas respektive exkluderas i svenskämnet, ett problem Brodow (1996) inte 

anser inte finns inom andra skolämnen. I svenskämnet kan det mesta i undervisningen 

ifrågasättas: ska grammatik läsas i svenska eller överlåtas till andra ämnen? Hör 

mediakunskap till ämnet? Tidigare, år 1988, har frågorna kring svenskämnet enligt Brodow 

lett till kursplaneändringar. Dåtidens verksamma lärare ansåg att undervisningen blev ytlig 

om kursplanens alla olika moment skulle täckas (Brodow 1996:49–50).  

Malmgren (1996) skriver om tre olika svenskämnen, färdighetsämne, litteraturhistoriskt 

bildningsämne och erfarenhetspedagogiska ämne. Svenska som ett färdighetsämne innebär 
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att fokus ligger på det språkliga som stavning och grammatik. Ämnet ses utifrån detta synsätt 

som ett språkligt ämne där mönster och tekniker kring språket lärs in. Eleverna ska lära sig att 

hantera och använda språket väl i skolan och i vardagen. Inlärningen sker med hjälp av 

återkommande uppgifter och ”programmerad träning” (Malmgren 1996:87). Svenska som ett 

färdighetsämne tenderar att tona ner vikten av det kulturella, humanistiska och det historiska i 

undervisningen. Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne ser kulturarvet inom 

litteraturen som det väsentliga och relevanta. Inom detta synsätt är det litterära i centrum och 

ska skiljas från språket. Litteraturen som läses är klassiker, dessa klassiker ingår i en kanon av 

författare som bland annat Geijer, Tegnér, Strindberg och Moberg (Malmgren 1996:88). 

Genom att elever lär känna dessa författare och deras verk får eleverna en kulturell 

referensram. Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne utgår från elevernas egna 

erfarenheter och förutsättningar i undervisningen. Detta medför att undervisningen anpassas 

och varieras från lektion till lektion. Undervisningen sker för det mesta utan förbestämda 

läromedel men istället med genuina språkövningar. Elevernas tidigare erfarenheter anses vara 

viktiga och utvecklande, socialt och historiskt. Det erfarenhetspedagogiska ämnet är enligt 

Malmgren (1996:89) välkomnande och öppet för de humanistiska ämnena i skolan.  

Malmgren (1996) är inte ensam om att ha skrivit om olika synsätt på svenskämnet. Även 

Teleman (1991) skriver om detta och han använder begreppen: svenska som språk och 

litteratur, svenska som språkträning och svenska som livskunskap. Det första synsättet, 

svenska som språk och litteratur, är enligt Teleman (1991) ett svenskämne med eget innehåll 

där elever lär sig svenska språket och även läser den litteratur som är relevant för det. 

Svenskämnet räknas enligt denna uppfattning som ett skolämne likt alla andra ämnen i skolan. 

Det andra synsättet, svenska som språkträning, är ett svenskämne där elever ska träna på att 

tala, lyssna, läsa och skriva. Dessa områden samt genrelära repeteras för att elever ska 

utveckla sina språkkunskaper som sedan används i de andra skolämnena. Svenskämnet har 

enligt denna uppfattning inget eget innehåll utan utgår från att det svenska språket används i 

alla skolämnen. Det tredje och sista synsättet som Teleman (1991) presenterar, svenska som 

livskunskap, anser Teleman (1991) vara när elevernas egna erfarenheter är utgångspunkten i 

undervisningen. Eleverna lär sig enligt detta synsätt samhällsregler och samhällskunskaper 

under svensktimmarna. ”Svenska som livskunskap” liknar sociologi och psykologi men utan 

en statlig styrning” (Teleman 1991:28).  

Malmgrens (1991) och Telemans synsätt (1991) anser Svedner (1999) inte finns 

renodlade i undervisningen. Svedner hävdar istället att det finns tendenser som kan peka i 
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riktning mot Malmgren eller Telemans synsätt. Svedner (1999) nämner istället sju ambitioner 

som läraren kan kombinera i sin undervisning. Dessa är: 

1. Utveckling av en allmän språkförmåga och specifika språkfärdigheter (färdighetsambitionen) 

2. Utveckling av elevernas skapande språkliga förmåga i olika avseenden (kreativitetsambitionen) 

3. Förmedling av kunskaper om språk och litteratur (kunskapsambitionen) 

4. Utveckling av en positiv attityd till och intresse för innehållet i svenskämnet, speciellt litteratur 

och språk (attitydambitionen) 

5. Utveckling av allmän ”livskunskap” och medvetenhet i synen på verkligheten 

(medvetenhetsambitionen) 

6. Förmedling av en kulturtradition, ansvar och försvar för estetiska och kulturella värden 

(bildningsambitionen) 

7. Ideologiska och allmänt etisk påverkan (ideologiambitionen) (Svedner 1999:16-7) 

 

Dessa sju ambitioner är starkt kopplade med varandra och ett arbete kring till exempel 

litteratur kan innehålla ett flertal av dem (Svedner 1999). Vilka av ambitionerna som läraren 

applicerar i sin undervisning beror på ett antal ambitionsbakgrunder (Svedner 1999:17) som 

påverkar undervisningen utifrån tidigare erfarenheter och aktuella förutsättningar. Till 

ambitionsbakgrunderna hör: vetenskapsbakgrunden, samhällsbakgrunden, elevbakgrunden 

och ämnesbakgrunden. Vetenskapsbakgrunden är de krav som lärarens utbildning har ställt, 

vad lärarens universitet/högskola ansett vara relevant i utbildningen. Samhällsbakgrunden är 

de krav som samhället ställer på en lärare. Till detta krav ingår det faktorer som förbereder 

eleven för fortsatta studier och yrkesliv. Elevbakgrunden innebär att eleverna ska bli 

tillfredsställda på en personlighetsutvecklande nivå. Denna bakgrund syftar till att eleverna 

ska känna sig nöjda med undervisningen ur en kunskaps- och personligutvecklande synvinkel. 

Ämnesbakgrunden innefattar det som läraren tidigare upplevt i svenskämnet och vad ämnet 

tidigare innehållit. Detta kan vara bland annat lärarens egen skolgång eller en skolkod, som 

enligt Svedner är när en lärare är en del av ett lärarkollektiv som behärskas av eller ansluter 

sig till vissa principer som läraren själv kanske inte riktigt accepterar. Grupptrycket, 

skolkoden, blir ändå mer eller mindre styrande. Speciellt nyutbildade lärare drabbas ofta av 

detta (Svedner 1999:12). 

 

2.2 Läroplanen och kursplanerna i svenska 
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Parmenius Swärd (2011) redogör för att synen på svenskämnet förändras i de olika 

kursplanerna Lgy70, Lpf94 och Gy11. I Lgy70 skulle svenska språket utveckla tänkande, 

kreativitet, förmåga till analys och ställningstagande. Språket skulle fungera som en väg till 

kunskap. I Lpf94 prioriterades vikten av att stärka den personliga och kulturella identiteten 

genom det svenska språket och dess litteratur till skillnad från Lgy70 där det svenska språket 

skulle enligt kursplanen ”främja” kommande studier och arbetsliv skulle förändringen i Lpf94 

”bidra” till framgång i högre studier och kommande arbetsliv. I dagens läroplan, Gy11, är 

synen på språket enligt Parmenius Swärd (2011) mer lik Lgy70 än Lpf94. Kursplanerna 

Lgy70 och Gy11 utgår från att eleverna redan har kunskaper som ska utvecklas. I Lpf94 

skulle undervisningen i svenska möjliggöra för eleverna att utveckla kunskap. Parmenius 

Swärd noterar i sin jämförelse av de olika kursplanerna att begreppen kultur och kulturell 

identitet är nedtonade i Gy11.  

Dagens kursplan, Gy11 (2011), för svenska i gymnasiet fastslår att kärnan i ämnet 

svenska är språk och litteratur. Svenska språket ska bädda för att människan ska uttrycka sin 

personlighet och med hjälp av skönlitteratur och olika texter ska människan lära känna sin 

omvärld. Gy11 (2011) sätter mycket fokus på undervisningen i ämnet. Begreppet 

undervisning repeteras ett flertal gånger. Undervisningen ska: syfta till att eleverna utvecklar 

sin förmåga att kommunicera i tal och skrift, utmana elever till nya tankesätt och öppna 

dörrarna för nya perspektiv, väcka lusten att tala, skriva, lyssna och läsa. 

      Kursplanen för svenska (2011) i alla årskurser har samma utgångspunkter, det är återigen 

undervisningen som är i fokus. Kursplanen i svenskämnet i årskurs 7-9 skiljer sig från Gy11 i 

det centrala innehållet. Kursplanen för årskurs 7-9 delar upp det centrala innehållet i tre delar 

läsa och skriva, tala, lyssna och samtala och berättande texter och sakprosatexter.  

 

2.3 Internationell forskning om modersmålsundervisning 
 

Även internationell modersmålsforskning kan ge intressanta bidrag till våra forskningsfrågor. 

Herlitz, Ongstad och van de Ven (2007) skriver om varför International Mother tongue 

Education Network, IMEN, grundades. IMEN grundades av en grupp nederländska forskare 

som arbetade med modersmålsforskning på tidigt 80-tal. De nederländska forskarnas avsikt 

var att undersöka hur forskare resonerade kring modersmålet i andra europeiska länder. 

Utgångsfrågorna som IMEN arbetade efter var: varför förekommer modersmålsundervisning 

och vad kännetecknar begreppet modersmål? Forskningsresultaten visade att ämnet går 
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igenom en konflikt i samtliga nio länder IMEN verkade i. Det förekom olika uppfattningar om 

vad modersmål är och olika uppfattningar om undervisningsmetoderna. De olika 

uppfattningarna resulterade i en begreppsmässig konflikt, på lokal och internationell nivå. 

Författarna poängterar även att utvecklingsdebatten kring modersmålsundervisningen på lokal 

nivå tenderar att aldrig lämna de lokala gränserna som slutligen resulterar i att forskningen 

kring ämnet är begränsad (Herlitz m.fl. 2007:16).  

Herlitz m.fl. (2007) beskriver grundligt problematiken kring modersmålundervisningens
1
 

funktion i skolan. Det första problemet är definitionen av begreppet modersmål. Det andra 

berör målen med undervisningen kring modersmålet. I många länder är modersmålet ett eget 

ämne men som undervisas på olika sätt i varje land.  

 

2.4 Blivande lärares ämnessyn 
 

Blivande lärares ämnessyn är en del av undersökningen. Bergöö (2005) skriver i sin 

avhandling om tre svensklärares väg till läraryrket och hur deras uppfattningar av 

svenskämnet såg ut före, under och efter utbildningen.  

 

En av de intervjuade, Jesper, beskrev sin syn på svenskämnet under sin skolgång och hur den 

ändrades i takt med studierna. Under sin skolgång tyckte han inte om svenskämnet, speciellt 

inte grammatikundervisningen. Jesper berättade att hans egen skolgång kantades av dåliga 

lärare som inte tog hänsyn till elevernas intresse och individuella problem. När han insåg att 

arbetsmarknaden för läraryrket var god bestämde han sig för att studera till lärare i de ämnen 

han tyckte minst om i sin skolgång, svenska och SO. Ännu en anledning till att han började 

studera till svensklärare är att svenskämnet enligt den intervjuade är ett friare ämne än 

exempelvis matematik. Svenskämnet är ”mer åt fantasin” och inte ”regelstyrt” tycker Jesper 

(s.162-163). Som verksam lärare vill Jesper arbeta för att eleverna inte ska uppleva samma 

svenskämne som han har erfarenhet av, ett ämne som inte är tråkigt, ointressant och kopplat 

till tvång och vånda. Han vill arbeta för ett svenskämne med frihet och individen i fokus 

(s.189).  

Den andra personen Bergöö intervjuade är Mette. Mette tyckte till skillnad från Jesper att 

svenskämnet under hennes skolgång var ett roligt ämne som hon förknippar med högläsning. 

                                                           
1
 Undervisning av majoritetsspråket.  
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Hon läste allt hon kom åt under tonåren. Mette är som person samhällsorienterad, valet att bli 

lärare i svenska och samhällsorienterade ämnen var därför naturligt.. Mette tycker att en 

svensklärares främsta uppgift är att lära elever läsa och skriva (s.195). Om eleverna kan läsa 

och skriva växer deras möjlighet att lära och därför tycker Mette att elever inte ska vara rädda 

för att tala, skriva och läsa svårare böcker (s.200). Mettes ämnessyn som lärare är att språket 

är en del av en människas identitet. Elevernas språkutveckling och möjligheter att samtala, 

läsa, skriva och lära sig grammatik är viktiga delar inom svenskämnet, enligt henne (s.215).  

Den tredje personen Bergöö intervjuade är Petra. Petra har alltid velat bli lärare och hon 

började studera direkt efter gymnasiet. Just svenskämnet var ett av hennes favoritämnen i 

skolan. Läsning anger hon vara en del av henne då hon alltid tyckt om att läsa. Fastän att 

hennes ämnessyn var positiv tyckte hon mindre om skrivning under sin skolgång. Hon kände 

att fritt skrivande gav henne ångest då hon var rädd för att göra fel. Som lärare vill Petra att 

hennes elever ska få samma angenäma upplevelser som hon själv hade under sin skolgång. 

Elever ska, genom undervisningen spela teater, arbeta med arbetsböcker och läsa och skriva 

mycket (Bergöö 2005:220-2). 

 

2.5 Elevernas syn ämnessyn 
 

Forskningen kring elevers ämnessyn är begränsad och ämnessynen är olika beroende på ett 

antal faktorer, vilket Malmgren (1992) tar upp. Malmgren (1992) skriver om gymnasieelevers 

uppfattningar om svenskämnet. Han har undersökt fyra gymnasieklasser med olika 

inriktningar. Dessa fyra klasser är verkstadsklassen, konsumtionsklassen, naturvetarklassen 

och humanistklassen. Malmgren skriver att de synsätt som finns inom dessa klasser är 

baserade på: sociokulturell bakgrund, framtida mål, inriktning och kön. Verkstadsklassen 

består till större delen av pojkar där eleverna har en arbetarklassbakgrund. Det framgår tydligt 

att pojkarna visar en negativ inställning till ämnet svenska. Svenskan är ett tråkigt ämne för 

pojkarna som visar motstånd till att läsa och skriva. De visar även en oklar uppfattning om 

vad svenskämnet handlar om och vad nyttan med ämnet är. Deras uppfattning om 

svenskämnet är att det är ett ämne där man läser och skriver uppsatser (s.72). Målet för dessa 

elever är att läsa klart gymnasiet för att sedan få arbete. Konsumtionsklassen har samma 

sociokulturella bakgrund som verkstadsklassen men består istället av flickor. Även 

konsumtionsklassen visar en skoltrötthet men till skillnad mot verkstadsklassen är de öppnare 
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mot läsning om den sker på deras villkor (s.159). Naturvetarklassens bakgrund är till större 

delen av medelklass och övremedelklass. I naturvetarklassen är eleverna medvetna om och 

öppna för skolan. Eleverna har åsikter, önskemål och krav på vad svenskämnet ska innehålla 

och leverera. Malmgren förklarar atmosfären i naturvetarklassen som ”vuxen och 

disciplinerad” (s.294). De flesta eleverna i klassen har som mål att studera vidare och siktar på 

höga betyg. Humanistklassens elever har den mest heterogena bakgrunden där alla 

sociokulturella bakgrunder finns representerade. Synen på svenskan är inte helt enhetlig i 

klassen med undantag för det litterära. Det litterära och kulturella är något som intresserar 

humanistklassen (Malmgren 1992:296).  

 

2.6 Motivation 
 

Motivation är inte en egenskap som finns bland individer, det är en följd av de erfarenheter 

man upplevt, skriver Jenner (2004). Han hävdar att läraren är den högst ansvariga för att 

motivera elever i undervisningen. Grunden för motivation i undervisningssammanhang är 

relationen mellan lärare och elever där läraren är ansvarig för att skapa en givande relation 

utvecklar Jenner (2004). Det är pedagogens uppgift att försöka förstå elever och så mycket 

som möjligt möta dem i deras livssituation och försöka att förstå deras perspektiv (s.23). Även 

Hattie (2008) presenterar faktorer som påverkar elevers studieresultat i undervisningen. Dessa 

faktorer är individanpassning och god elevkontakt. Han poängterar också att undervisningen 

ska baseras på kunskaper om hur elever lär sig vilket baseras, bland annat, på goda relationer 

mellan pedagoger och elever.  

I kursplanen för svenska i gymnasiet (Gy11) nämns varken begreppet motivation eller 

lärarens roll i undervisningen. I kursplanen finner man istället att undervisningen i svenska 

ska syfta till, leda till, utmana elever till nya tankesätt och öppna nya perspektiv. 

Undervisningen ska också ”stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och 

därmed stödja deras personliga utveckling”. Mycket av svenskämnets syfte är baserat kring 

vad undervisningen i ämnet ska uträtta istället för vad läraren ska göra.  

Kursplanen är en utgångspunkt för undervisningen men den som tolkar och utför det som 

står i den är läraren och därför är en bra lärare bland det viktigare i skolan. Brodow (1996) 

sammanfattar vilka egenskaper en bra lärare har. Läraren ska vara glad, ungdomlig, snäll och 

hjälpsam. Läraren ska förutom att älska sitt ämne och bry sig om eleverna också kunna väcka 

alla elevers intresse och kunna variera undervisningen. Brodow skriver att alla dessa 
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egenskaper summeras av en lång rad undersökningar som gjorts i USA (s.78). ”Den gode 

läraren är den som kan se till att alla elever är aktiva och lär sig mycket på egen hand men 

ändå ge styrda och tillräckligt tydliga och välmotiverade uppgifter” (s.84). I samband med 

ovanstående citat ställer författaren frågan om det finns specifika svensklärarfärdigheter. 

Informationen från intervjuer med verksamma lärare som Brodow utförde tyder på att 

svensklärarens roll är varierad till skillnad från andra lärarroller. Svensklärarnas svar 

sinsemellan varierar också (s.85). 

 

3 Metod och material 
 

I detta kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga vid insamlingen av data och motiveringar till 

val av metoder. 

 

3.1 Val av metoder för datainsamling 
 

 

Vi har valt att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla in de 

data vi behövde. En kvalitativ undersökning fokuserar på att eftersöka djup i informationen. 

En intervju är ett typiskt exempel på en kvalitativ undersökning där frågor och svar är öppna 

för tolkning medan enkäter är exempel på kvantitativa undersökningar. En kvantitativ 

undersökning fokuserar på att eftersöka statistiska resultat från undersökningar med 

begränsade alternativ och ett exempel på detta är enkäter, skriver Stukát (2005). Vi valde att 

använda oss av båda undersökningsmetoderna då de var lämpliga för att besvara våra 

forskningsfrågor och uppvägde nackdelarna med varandra.  

     Hatties teser (2008) var några av utgångspunkterna vi hade inför lärarintervjuerna. Hattie 

lyfter fram lärarens roll som den viktigaste i undervisningen där bland annat lärarens passion 

för ämnet är en av de faktorer som är centrala. Hattie (2008) skriver också att lärarens 

framgång i undervisningen kretsar kring lärarens uppfattning om undervisning och målen från 

styrdokumenten. Vi valde att genomföra två intervjuer med två verksamma svensklärare, en 

gymnasielärare och en högstadielärare som fick besvara förbestämda frågor som vi ansåg vara 

relevanta för våra forskningsfrågor. 
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     Enkäterna som delades ut till eleverna var båda utformade efter den första intervjun som 

var med gymnasieläraren. Målet med elevenkäterna var att se ifall de verksamma lärarnas 

synsätt på svenskämnet speglades hos eleverna. Elevenkäten (se bilaga 2) bestod av sju 

frågor. Frågorna 1–6 var slutna frågor då syftet med dessa var att få fram objektiv information 

där elever kunde välja ett alternativ på en skala 1– 10. Skälet till att vi valde ha svarsalternativ 

i form av denna skala 1–10 var att underlätta eventuell sammanställning av resultat. 

Denscombe (2009) bekräftar att en skala är lättare att presentera och jämföra samt att det även 

kan underlätta att få fram ett medelvärde vilket vi ansåg vara relevant för vårt syfte (s. 248). 

Fråga 1–5 i elevenkäten fokuserade på elevernas syn på ämnet och deras motivation kring 

svenskämnet. Fråga 6 var en fråga som kunde besvaras med fler alternativ. Alternativen var 

medvetet utformade, syftet med frågan var att undersöka varför eleverna trodde att 

svenskämnet förekommer i skolan. Dessutom kunde eleverna välja alternativet annat för att 

skriva in ett eget svar ifall de ansåg något saknades. Fråga 7 syftade till, precis som frågan var 

ställd att undersöka vad som motiverar eleverna bäst i svenskämnet.  

     Elevenkäterna delades ut till en gymnasieklass i tekniska programmet bestående av 24 

elever och en högstadieklass i årskurs 9 bestående av 23 elever. Av dessa 47 elever svarade 46 

elever utförligt, en av enkäterna faller bort då vi ansåg den vara oseriöst utförd. Klasserna 

valdes efter lärarna som intervjuades. Vi ämnar presentera resultaten för fråga 1, 2, 6 och 7 då 

dessa frågor är relevanta för vårt slutgiltiga syfte och forskningsfrågor. När enkäten först 

utfördes var syftet och frågeställningarna annorlunda vilket är anledningen att bara frågorna 1, 

2, 6 och 7 används och frågorna 3 och fem utgått.  

      De blivande svensklärarna fick besvara en enkät som berörde deras ämnessyn. Bergöö 

(2005) skriver att vissa verksamma lärare har med sig en bild av svenskämnet från sin 

skolgång. Denna bild kan komma att påverka deras undervisning. Alla lärarstudenter som 

ställde upp i undersökningen blev informerade om syftet med enkäten i förhand. Inspiration 

till enkätfrågorna som berör blivande svensklärare fick vi från bland annat Bergöös 

avhandling (2005) och Malmgrens olika ämnessyner (1996). Vi valde att undersöka 

ämnessynen hos lärarstudenter i svenska via enkäter eftersom det var det mest praktiska.  

     De enkäter som delades ut till blivande svensklärare följde en egen mall där 

utgångspunkten var synen, både förr och nu, på svenskämnet och hur de blivande 

svensklärarna avser att arbeta i framtiden (se bilaga 1). Vi ville, via enkäten för de blivande 

svensklärarna, undersöka hur ämnessynen hos de blivande svensklärarna är idag och hur den 

såg ut under deras skolgång. Dessutom ville vi också undersöka hur egna erfarenheter från 

svenskämnet i deras skolgång kan komma att påverka deras framtida arbete. Alla frågor hade 
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förbestämda svarsalternativ med undantag för alternativet annat där man fick fylla i något 

som ansågs saknas. Vi visste sedan tidigare att samtliga deltagare i enkätundersökningen har 

tillräckliga kunskaper kring frågorna som ställdes i enkäten då alla är i slutet av sin 

utbildning.  

       Syftet med enkätfrågorna var att de skulle besvara de forskningsfrågor som berörde de 

blivande svensklärarna. Första frågan i enkäten, var relevant för våra forskningsfrågor då den 

berörde synen på svenskämnet som fanns innan deltagaren började studera till lärare. Andra 

frågan i enkäten, var relevant och av intresse för oss då vi ville undersöka hur deras arbete 

kommer att skilja sig från deras tidigare lärare. Tredje frågan i enkäten, var av intresse för oss 

för att undersöka om deras synsätt har ändras i takt med studietiden. Sista frågan i enkäten, 

fråga 4, var relevant då lärarstunderna fick rangordna de tre viktigaste faktorerna som de 

tyckte man bör ta hänsyn till som verksam svensklärare.  

 

3.2 Urval 
 

Vi valde att genomföra våra undersökningar på en gymnasieskola, en högstadieskola och en 

högskola i mellersta Sverige. Eftersom vi sedan tidigare hade goda kontakter med skolorna 

och att de var villiga att ställa upp blev det naturligt för oss att genomföra undersökningarna 

på de utvalda skolorna. Båda lärarna vi intervjuade hade tillräckligt med tid för intervjuerna 

vilket var viktigt för att svaren skulle bli informativa och tillräckliga. Alla elever som deltog i 

våra undersökningar gick i en klass där de intervjuade lärarna undervisade.  

Vi valde att intervjua två verksamma svensklärare som undervisade i olika årskurser, 

årskurs 3 i gymnasiet och årskurs 9. Gymnasieläraren vi intervjuade är en kvinna och har varit 

verksam lärare i svenska och engelska i fyra år. Högstadieläraren vi intervjuade är en man en 

man och har arbetat som lärare i svenska och samhällsorientering, SO, i över 15 år.  

Åldersgrupperna, elever från årskurs 9 respektive elever från årskurs 3 gymnasiet valdes 

eftersom vi bedömde att det var intressant att undersöka ämnessynen hos eleverna i de olika 

åldrarna och skolstadierna. Båda åldersgrupperna skulle i närmaste framtid ställas inför ett val 

som påverkade deras framtid. Eleverna i årskurs 9 skulle välja gymnasieprogram medan 

eleverna i gymnasiet ställdes inför valet att studera på högskola/universitet eller inte och på så 

sätt var det intressant att veta vilken roll svenskämnet hade i deras framtida val. Båda 

åldersgrupperna bedömdes vara tillräckligt mogna och skolerfarna för att kunna delta 
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undersökningen utan föräldrars intygande. Åldern på eleverna underlättade undersökningarna 

ur ett etiskt perspektiv då de var tillräckligt gamla att genomföra undersökningen utan 

föräldrarnas tillstånd.  

3.3 Genomförande 
 

Intervjuerna med de verksamma lärarna bestod av öppna frågor som handlade om lärarnas 

arbete som svensklärare, om deras ämnessyn och hur den synen speglas i bland annat 

kursplanen och hos eleverna. De grundfrågor som användes i båda intervjuerna var: ”Hur 

skulle du vilja motivera att svenskämnet är ett viktigt ämne?”, ”hur motiverar du dina elever i 

svenskämnet?” och ”hur tolkar du kursplanen och vad anser du vara viktigast i den?”. Dessa 

tre frågor var utgångspunkter i intervjuerna men utvecklades med följdfrågor under 

intervjuernas gång beroende på hur svaren såg ut.   

Vi kontaktade gymnasieläraren vid ett personligt besök och frågade ifall tid för en 

intervju och utdelning av enkäter fanns. Efter ett godkännande från henne kontaktades hon via 

mail där vi beskrev vilka frågor som skulle ställas och vilket syfte vi hade med vår uppsats 

samt att de etiska principerna (se avsnitt 3.5 Etiska principer) användes av oss. Intervjun 

gjordes på gymnasielärarens skola där hon själv fick välja rum. Båda skribenterna 

medverkade och ställde frågor under intervjun. Malmgrens synsätt (1996) på svenskämnet 

behövde förtydligas och utöver detta behövdes inget begrepp eller någon formulering 

förklaras ytterligare. På varje fråga gavs tillräckligt med tid för den intervjuade att tänka och 

fylla ut sina svar. Vi behövde inte stressa igenom intervjuerna och fick därigenom tanke och 

djup i svaren. Intervjun med gymnasieläraren tog 40 minuter att genomföra och spelades in 

med hjälp av inspelningsanordning.  

Efter intervjun med gymnasieläraren kom vi tillsammans med henne överens om en tid då 

vi kunde dela ut enkäterna. Följande svensklektion passade båda parterna bra. Utdelningen av 

enkäterna till gymnasieeleverna skedde i början av deras svensklektion och båda skribenterna 

närvarade för att klargöra eventuella funderingar och problem med enkäten. Medan eleverna 

fyllde i enkäterna var det tyst i klassrummet och inga frågor uppstod.  

Högstadieläraren kontaktades av oss via mail där vi beskrev uppsatsens syfte. Innan 

intervjun redogjorde vi vilken utgångspunkt frågorna för intervjun skulle ha. Under intervjun 

svarade läraren snabbt och tydligt på varje fråga. Inga komplikationer uppstod och den 

intervjuades svar var i de flesta fall tydliga att vissa frågor kunde utgå då vi ansåg dem redan 
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besvarade. Att högstadieläraren var förberedd medförde att denna intervju endast tog 19 

minuter att utföra. 

En enkät utformades efter att vi intervjud gymnasieläraren och delades ut till en klass 

som läraren undervisade svenska i. Det första syftet var att utforma en enkät som skulle 

undersöka om gymnasieläraren och gymnasieeleverna hade samma syn på svenskämnet och 

även motivationen i ämnet. Enkäten användes även i vår undersökning i högstadiet. Vi 

utformade en enkät som vi bedömde vara både lätt att förstå och att besvara av eleverna.  

Elevenkäten till högstadieeleverna delades ut i samband med en matematiklektion 

eleverna hade utan högstadielärarens närvaro. Båda skribenterna närvarade vid utdelandet av 

enkäterna och förklarade syftet med uppsatsen och de etiska principerna. Eftersom eleverna 

under enkätens ifyllnad hade matematik kan det ha påverkat resultatet av svaren. Båda 

elevenkäterna utfördes utan att någon av frågorna eller svarsalternativen behövdes förklaras.   

Enkäterna till de blivande lärarna medförde vissa logistikproblem innan utdelningen då vi 

helst ville att samtliga deltagare skulle fylla i den samtidigt. Ett tillfälle hittades dock och 

enkäterna delades ut under en paus på 20 minuter under ett gemensamt seminarium. Innan 

utdelning förklarades syftet med enkäterna, frågorna samt svarsalternativen noggrant för att så 

få missförstånd som möjligt skulle uppstå.  

 

3.4 Analysmetod 
 

Resultaten har analyserats kvalitativt och kvantitativt. Enkätfrågorna för eleverna och 

blivande lärare som var slutna fördes in i tabeller. Den öppna frågan, fråga 2, i enkäten för 

blivande lärare skrevs som citat. Vi citerar tre av nio svar som utgör bra exempel på 

deltagarnas uppfattningar. Intervjuerna med lärarna spelades in med hjälp av en diktafon och 

de citat som används transkriberades i bokstavlig mening med vissa korrigeringar för 

läsbarhetens skull. Citaten som valdes är relevanta för uppsatsens syfte och forskningsfrågor 

och representerar deltagarnas åsikter utan några ändringar i deras budskap. Resultaten från 

intervjuerna presenteras i den ordningen frågorna ställdes. Samtliga svar på frågorna som 

berör uppsatsens forskningsfrågor i intervjuerna framställs i löpande text med stöd av citat. 

De data som vi ansåg vara relevant för vårt syfte och forskningsfrågor redovisas och 

analyseras i kapitel 4. 
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3.5 Tillförlitlighet 
 

Objektivitet i våra tolkningar var en utgångspunkt i sammanställningen av resultaten eftersom 

vi vill öka tillförlitligheten.  

Stukát (2005:125) skriver att reliabilitet kan tolkas som hur bra ens ”mätinstrument 

är på att mäta”. Vi har gjort vårt yttersta för att få en valid och trovärdig uppsats genom att 

presentera och analysera resultaten ur en högst möjlig objektiv synvinkel. Deltagarna i 

undersökningarna är enligt oss representativa för uppsatsens syfte. Faktorn att vi var två 

skribenter samt användningen av citat har tillfört till vår reliabilitet och validitet.  

 

3.6 Etiska principer 
 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetniska principer har följts under uppsatsens genomförande. 

Dessa fyra principer är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att uppgiftsinsamlaren måste vara noggrann med 

att informera deltagarna om undersökningens syfte och användningsområde. Deltagarna ska 

informeras om att de även kan lämna studien när de vill utan att det ska medföra negativa 

konsekvenser för dem. Samtliga deltagare i denna uppsats blev informerade om vad 

uppgifterna och informationen de gav till oss skulle användas till. Samtyckeskravet innebär att 

ett medgivande från deltagarna i undersökning måste fås för att deltagarnas information ska 

kunna användas. Deltagarna i samtliga undersökningar gav oss samtycke för detta och ingen 

utomstående vårdnadshavare behövde godkänna detta då deltagarna var över 15 år. 

Konfidentialitetskravet innebär att hanteringen av deltagarnas identitet och anonymitet 

upprätthålls. Detta garanterades då enbart vi som skribenter samt handledare hade tillgång till 

dessa uppgifter under uppsatsens skrivande. Nyttjandekravet innebär att den information som 

insamlats enbart används i forskningsändamål. Det material deltagarna gav oss försäkrade vi 

endast skulle användas till det syfte vi informerat om. 
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4 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenterar och analyserar vi resultatet av intervjuerna och 

enkätundersökningarna vi genomförde.  

4.1 Intervjuer 
 

I följande avsnitt kommer intervjuerna med de verksamma svensklärarna att presenteras samt 

analyseras. 

4.1.1 Gymnasieläraren 

 

På första frågan vi ställde: Hur skulle du vilja motivera att svenskämnet är ett viktigt ämne? 

svarade gymnasieläraren att det viktigaste inom svenskämnet är att förbereda eleverna för 

högskola och universitetsstudier. Hon ansåg bestämt att svenskämnet är ett ämne som 

utvecklar elevernas språk och förbereder eleverna för högre studier. Hennes åsikt kring 

svenskämnet är logisk då eleverna hon undervisar läser ett högskole- och 

universitetsförberedande program på gymnasiet. Hon ansåg inte enbart att svenskämnet ska 

förbereda eleverna inför framtida studier, hon betonade att de ska vara väl förberedda. 

Gymnasieläraren poängterade även att svenskämnet inte enbart har i syfte att förbereda 

eleverna för högre studier, svenskämnet ska även förebereda eleverna för ett framtida 

samhällsliv, ”att läsa texter på olika sätt det kan ju vara bra för allt möjligt i framtiden tycker 

jag”, motiverade läraren. Läsningen är något läraren ständigt refererade till i intervjun och 

menade att läsningen på högskolan är mycket svårare och mer krävande än läsningen på 

gymnasiet. Läraren berättade att hon flera gånger har förklarat för eleverna hur mycket de kan 

komma att behöva läsa på högskolan.  

Efter den första frågan ställdes följdfrågan: Hur motiverar du dina elever i svenskämnet? 

Läraren svarade att det är viktigt att hon visar sig positivt inställd till svenskämnet och att 

hennes inställning smittar av sig på eleverna. Variation i undervisningen är den andra faktorn 

läraren ansåg vara viktig för motivationen, ”eleverna tröttnar ifall de får göra samma sak om 

och om igen”. Läraren nämnde ett exempel på hur hon kunde variera undervisningen: ”När 

man läser dikter har jag en peruk som är grön som jag tar på mig och läser upp dikten med 

peruken på”. Hon motiverade att peruken lättar upp stämningen och arbetet inleds med ett gott 

skratt som alla vinner på i slutändan.  
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Gymnasieläraren berättade under intervjun att hon ibland kan ha svårt att motivera elever 

inför vissa moment i svenskämnet. Grammatikundervisningen är ett sådant moment som kan 

vara svårt att motivera för elever: ”Sen tittar man på grammatik och sånt det är lite svårare 

kanske att motivera för framtida studier och om de inte ska läsa språk kanske å andra sida kan 

man väl motivera det med att har man större förståelse för språket så förstår man språket 

bättre liksom.”  

Vi avslutade intervjun med att fråga läraren hur hennes syn på kursplanen såg ut med 

frågan: Hur tolkar du kursplanen och vad anser du vara viktigast i den?  ”Jag tror att 

grammatik är väldigt viktigt för förståelsen av språket”, svarade läraren och förklarade vidare 

att: ”Har man stor förståelse för språket så hänger byggstenarna ihop och man kommer kunna 

formulera sig bättre i både tal och skrift”.  

Läraren berättade också att en balans mellan ett språkvetenskapligt och ett skönlitterärt 

synsätt bör finnas i tolkningen av kursplanen. Vetenskapligt synsätt är enligt läraren tal, 

grammatik, och olika former av kommunikation. Ett skönlitterärt synsätt är enligt läraren 

läsande av olika genrer. Läraren poängterade även att tolkningen av kursplanen är svår och att 

många mål ska uppnås i undervisningen. Läraren såg dock skillnader på målen i de tre 

svenskkurser hon undervisade i, Svenska 1, 2 och 3. Ett exempel hon återgav för oss berör 

Svenska 3 och språkhistorien i kursen: ”Nu i svenska 3 handlar det ju mycket om litteratur 

och svenskans ursprung”.  

Gymnasielärarens svar på första frågan visar att hon anser svenskämnet ha flera 

funktioner, inte bara i skolan utan även utanför skollivet. Det märktes tydligt, via lärarens 

svar, att hon rankar svenskämnet högt både i skolan och som ett redskap för livet. Eftersom 

hon bara har arbetat i fyra år är minnet från högskolestudierna fortfarande färskt. Hon är 

medveten om vad som krävs för att klara av studierna och hon vet vilken central roll 

svenskämnet har i studierna och det är hon mån om att eleverna ska veta.  

Variation och nya tankesätt i undervisningen är delar hon sätter stort fokus på för att 

eleverna inte ska tröttna. Hon försöker att variera undervisningen i alla moment. Att hon tar 

på sig en hatt när hon läser dikter är ett exempel på att gymnasieläraren värdesätter fantasi och 

kreativitet i sin undervisning. Den positiva inställningen hon arbetar mot är viktig för 

motivationen ansåg hon.  

Läraren påstod att grammatik är en viktig del av det svenska språket och motiverade att 

om elever kan den svenska grammatiken väl kan eleverna lättare första språket. Just 

grammatikundervisningen var det moment som läraren hade svårt att motivera för alla elever. 

Då hon undervisar svenska i ett tekniskt gymnasieprogram påpekade hon att det är naturligt 
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att vissa av eleverna inte har svenskämnet som högsta prioritet. Eleverna är inte alltid lika 

motiverade inför svenskämnet, speciellt inte grammatikundervisningen vilket hon också 

antydde i intervjun. I andra moment, tolkade vi, som att gymnasieläraren hade färdiga recept 

på hur hon ska leda ett arbetsmoment så att elever är motiverade.  

De tre kurserna gymnasieläraren undervisar i, Svenska 1, 2 och 3 har olika fokus. Kurserna, 

ansåg läraren, vara helt olika varandra. Svenska 1 och 2 är lika varandra i upplägg och 

innehåll medan svenska 3 handlar mer om språkhistoria än exempelvis träning av 

språkfärdigheter. Målen för de olika ämnena skiljer sig också. Läraren anser att alla tre nivåer 

är viktiga för elevers språkutveckling och förutsättningar inför högre studier.   

 

4.1.2 Högstadieläraren 

 

Den första frågan vi ställde till högstadieläraren var: Hur skulle du vilja motivera att 

svenskämnet är ett viktigt ämne? Han svarade att svenska i skolan inte är ”direkt ett ämne” 

utan ett redskap för andra skolämnen. ”Svenskämnet är ju inte ett ämne i sig, svenskämnet, 

svenska är ju ett redskap för alla andra ämnen”, sa han. Läraren fortsatte hävda att 

svenskämnet och dess undervisning skulle vara till för eleverna att klara av andra ämnen då 

svenska språket används i alla andra skolämnen. ”Du kan inte ha nått annat ämne utan att 

använda svenskan (språket [red]) alltså att tala skriva eller kommunicera”. Att svenska har 

blivit ett eget ämne menade läraren endast är för att det står ”svenska” på schemat.  

Han poängterade också att svenskämnet bäddar för att elever ska kunna tala, skriva och 

kommunicera vilket också ”nämns i kursplanen”. Läraren motiverade även varför 

svenskämnet inte är ett eget skolämne: ”Allt som vi gör i svenskan, det är bara träna, sen 

kommer de ta med sig de färdigheterna i de andra ämnena”. Angående ämnets mål (från 

kursplanen) sa läraren följande: ”Målen är ju ganska klara, det handlar om att läsa, förstå, 

hitta, kommunicera, uttrycka, lyssna”.  

Följdfrågan till första frågan vi ställe var: Vilka delar av svenskan tycker du är viktigast? 

Vi förklarade frågan med exempel som läsning, skrift eller tal. Läraren började med att 

påpeka att det är svårt att säga vilken del som är viktigast då dessa tre delar hänger ihop, 

”egentligen är det en omöjlig fråga då de alla (skrift, läsning, tal och lyssna [red]) sitter ihop”. 

Dock ansåg läraren skriftdelen vara den minst viktiga, ”idag får du ju så mycket hjälp utav 

elektroniska hjälpmedel för att kunna skriva”.  Det viktiga med skrivningen idag menade 
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läraren vara de olika sätten en elev bör behärska att skriva. Vi tolkade, utifrån lärarens svar, 

att läraren anser genrelära vara den viktiga delen i skrivningen då elever måste kunna anpassa 

texten för en mottagare.  Läsningen var den delen läraren tyckte var viktigare, ”det viktiga är 

ju att du tar till dig, alltså läsningen blir viktigare än skrivningen på det viset”.  

På frågan hur motiverar du dina elever för svenskämnet och finns det några svårigheter? 

ansåg läraren inte att han hade några problem kring motivationen för ämnet. Han tyckte att 

ämnet var en självklarhet för eleverna och att eleverna förstod vikten av ämnet. Han menade 

att så länge läraren hittar ett passande arbetssätt så finns det inga svårigheter kring 

motivationen. ”Hittar man ett sätt där man gör att alla känner att de kan […] då blir det ganska 

roligt”. Läraren hävdade att det är viktigt att få alla elever att känna sig tillräckliga, att de kan 

klara av varje uppgift. Vår tolkning av ovanstående svar är att han anser att individanpassning 

är en viktig faktor i motiveringen av svenskämnet.  

Angående lärarens syn på kursplanen ställdes följande fråga: Vår teori är att synen på 

svenskämnet varierar från person till person och att man får tolka kursplanen själv, håller du 

med eller inte och vad är din syn på kursplanen? Högstadieläraren ansåg att kursplanen är 

ganska tydlig då han förklarade följande: ”om du använder kursplanen det vill säga kopplar 

mål till betygskriterier då försvinner en stor del utav tolkningen”. Han hävdade bestämt att 

tolkningen har försvunnit. Vi utvecklade frågan med att förklara att orden ”läraren skall” har 

bortfallit i de senaste kurs- och läroplanerna och vad han ansåg om detta. Högstadieläraren 

menade att det ersatts av ”the big five, förmågorna som går igenom”. Dessa förmågor, som är 

oberoende av läraren, menade han vara bland annat att elever kan resonera. Högstadieläraren 

utvecklade vidare att kriterierna är desamma för alla betyg, från E till A men att kriterierna 

skiljer sig i nivåer. Detta förklarade han på följande sätt: 

Tidigare var det inte samma förmågor på det viset utan då var det mer ska. För att nå väl 

godkänt ska du… Och det finns ju inte idag […] utan det beskriver mer en utveckling av. Att du 

kan föra enkla resonemang. Du kan föra utvecklade resonemang och du kan föra väl utvecklade 

resonemang men allt är bara att utföra ett resonemang   

I slutet av intervjun berättade läraren att han var en av ”piloterna” som var på Skolverkets 

utbildning om Lgr11. Utbildningens budskap var tydligt, ”att svenskan menade de att det inte 

bör ses som ett ämne för sig utan där tränar du på de färdigheter som behövs för att ta till dig 

de andra ämnena”.  

Även i slutet av intervjun hävdade läraren att svenskämnet är ett redskap som ska bidra 

till andra färdigheter, som behövs till resterande skolämnen. Det är tydligt att läraren inte 
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anser att svenska är ett ”riktigt” skolämne, han poängterade det faktumet redan i början av 

intervjun. Angående de olika momenten i svenskämnet hade läraren också tydliga svar om 

vilka som är viktiga och mindre viktiga. Han betonade vikten av att elever ska kunna läsa, 

skrivningen var inte lika viktig. Skrivningen kunde elever få hjälp av olika digitala verktyg, 

det kan de inte få med läsningen. Eftersom läraren var på Skolverkets utbildning om den nya 

kursplanen, Lgr11, var han tydlig och säker när han svarade på frågor om kursplanen. 

Kursplanen är enligt honom inte alls svår att tolka, tvärtom, kursplanen är tydlig med mål och 

betygskriterier.  

Motiveringen av svenskämnet ansåg han inte ha några problem med överhuvudtaget. Alla 

hans elever var införstådda av vikten med svenskämnet. Däremot poängterade läraren att det 

är lärarens uppgift att komma på arbetssätt som involverar alla elever i undervisningen.  

Högstadieläraren visade i intervjun att han är säker på sin sak. Han svarade snabbt, 

som om han kände till frågorna som ställdes i förväg vilket är ett tecken på att han har en 

medveten kring sitt arbete. Svaren var specifika och detaljrika vilket visade att läraren är 

erfaren. Alla hans svar var positiva och gav oss intrycket att läraren har hittat sig själv som 

svensklärare och följer det spår han valt. 

 

4.1.3 Sammanfattning intervjuer 

 

Resultaten visar att de verksamma svensklärarna i undersökningen har olika syn på 

svenskämnet. Den ena, gymnasieläraren, ser svenska som ett eget ämne medan den andra, 

högstadieläraren, ser svenska som hjälpmedel för andra ämnen. Lärarna är olika också när det 

gäller motivationen av eleverna. Högstadieläraren ansåg inte att han behöver motivera 

eleverna då eleverna är medvetna om ämnets tyngd och självklarhet. Gymnasieläraren, 

däremot, bedömde det svårt att motivera vissa moment i undervisningen som till exempel 

grammatik. Ännu en skillnad mellan lärarna är tolkningen av kursplanerna för deras 

nuvarande kurser, svenskkurserna i gymnasiet respektive svenska i högstadiet.  

Gymnasieläraren tolkade att språket som grundsten i undervisningen, högstadieläraren 

betonade vikten av ”förmågorna” i kursplanen som grundstenar.  

 

4.2 Enkätresultat: högstadie- och gymnasieelever 
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I följande avsnitt presenteras resultatet och analys från enkäter med hög- och gymnasieelever. 

 

4.2.1 Enkätfråga 1: Hur viktigt är svenskämnet i skolan enligt dig? 

 

Denna fråga är bred då den inkluderar alla moment som tillhör svenskämnet i skolan. Vi 

förklarade för eleverna att ”svenskämnet” i just denna fråga relaterade till alla dess moment 

som till exempel skriva, tala och läsa. På frågan kunde eleverna ringa in sitt svar på en skala 

på 1-10. Siffran 1 står för ”oviktigt” och siffran 10 står för ”viktigast”.  

 

Figur 1: Hur viktigt är svenskämnet i skolan enligt dig? 

Medelvärdet för gymnasieeleverna är 5,79 och för högstadieeleverna 6,95. Dessa 

medelvärden tolkar vi som att eleverna i båda klasserna anser svenskämnet som ett relativt 

viktigt skolämne men att eleverna i högstadiet ser ämnet som en aning viktigare.  

Skillnaden i medelvärdet, klasserna emellan, tror vi beror på faktumet att 

högstadieeleverna arbetar i svenskämnet med högre press på sig. Dessutom, eleverna på 

högstadiet är beroende av svenskämnet på ett annat sätt. Utan ett godkänt betyg i svenska i 

högstadiet kommer inte eleverna in på sina respektive gymnasieprogram. I gymnasiet kan 

fokus på ämnen variera, beroende på vilket program eleverna läser.  

Andra faktorer som kan ha påverkat medelvärdet är hur respektive lärare undervisar, hur 

lärarna förhåller sig till ämnet och hur individanpassad undervisningen är. Läraren i 

högstadieklassen svarade i intervjun med oss att eleverna han undervisar förstår vikten av 
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svenskämnet och att motivation nästintill inte behövdes. Läraren i gymnasieklassen sade att 

motiveringen i svenskämnet varierar beroende på vilken uppgift eleverna ska utföra.   

 

4.2.2 Enkätfråga 2: Hur motiverad inför svenskämnet är du? 

 

På frågan: Hur motiverad inför svenskämnet är du? kunde eleverna ringa in sitt svar på en 

skala på 1-10. Siffran 1 står för ”omotiverad” och siffran 10 står för ”väldigt motiverad”.  

 

Figur 2: Hur motiverad inför svenskämnet är du? 

Medelvärdet på 4,5 för gymnasieeleverna samt det faktum att ingen av dem valde att ringa in 

siffrorna 1 eller 10 i enkäten tolkar vi som att ingen av gymnasieeleverna ser sig själv som 

”väldigt motiverad” eller ”omotiverad” inför svenskämnet. Medelvärdet för högstadieeleverna 

är 5,9. Siffrorna visar att högstadieeleverna känner sig mer motiverade inför svenskämnet än 

gymnasieeleverna. Denna fråga har en koppling till fråga 1 i samma enkät: Hur viktigt är 

svenskämnet i skolan enligt dig? där vi anser att motivation inför ämnet kan ha en påverkan 

på hur viktig eleverna anser ämnet vara vilket stärks av medelvärdet på båda frågorna.  

Många faktorer kan enligt oss påverka elevernas motivation inför svenskämnet och tror 

att läraren är den största faktorn. Fler faktorer som kan påverka är fritidsintressen, kön, 

tidigare erfarenheter och hemmet. 
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4.2.3 Enkätfråga 6: Varför tror du svenskämnet finns i skolan? 

 

Sjätte frågan på enkäten är relevant för våra forskningsfrågor då den visar olika synsätt om 

varför svenskan är ett skolämne enligt eleverna. På frågan kunde eleverna välja ett av åtta 

olika alternativ de ansågs passa bäst. Ett av dessa alternativ var annat där eleverna kunde fylla 

i något de ansåg saknades i listan.  

 

Figur 3: Varför tror du svenskämnet finns i skolan? 

Svarsalternativen var följande: 

1. Personlig utveckling 

2. Svenska är majoritetsspråket 

3. Förberedande inför högskolan/universitet eller gymnasiet 

4. Kulturhistoriskt- litteratur-, språk- och kulturarv 

5. För att kunna läsa böcker 

6. För att kunna tolka och analysera olika textgenrer 

7. För att det är obligatoriskt 

8. Annat 

 

Figur 3 visar att en 18 av högstadieeleverna ser svenskämnet som ett ämne för personlig 

utveckling medan endast fem av gymnasieeleverna har det synsättet. Skillnaden i resultatet av 

detta alternativ kan vara en följd av deras tolkning av vad personlig utveckling innebär. 

Hälften av gymnasieeleverna och sex av högstadieeleverna tycker att majoritetsspråket är 

anledningen till svenskämnets existens på schemat. Sju gymnasieelever och sex 
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högstadieelever ser svenskämnet som ett förberedande ämne inför kommande studier, 

högskola/universitet eller gymnasium (beroende på nuvarande årskurs). Svenskämnet som ett 

historiskt, litterärt och kulturellt ämne tror fler gymnasielever än högstadieelever att ämnet är. 

Svenskämnet som ett litterärt ämne där böcker läses tror endast 3 högstadieelever medan 

dubbelt så många, 6, tror detta i gymnasieklassen. Över en tredjedel av eleverna i båda 

klasserna valde alternativet svenskämnet som genrelära. Ingen av samtliga elever valde 

alternativet annat. Resultatet av svaren på denna fråga tror vi kan vara en utveckling av varför 

eller varför inte elever ser svenskämnet som viktigt beroende på vad de själva anser vara 

viktigt. Tror eleverna till exempel att svenskämnet är ett personligt utvecklande ämne kan det 

vara motiverande att ha ämnet i skolan för dem.   

Det mest intressanta i figur 3 är första punkten i frågan: svenskämnet som en personlig 

utveckling. 18 av 23 högstadielever valde att ringa in det alternativet vilket visar att 2/3 har 

samma åsikt.  Vår teori är att elever i högstadiet har mycket att utveckla språkligt  och 

personligt och det sker främst på svensktimmarna. Dessutom börjar elever i årskurs 9 blicka 

framåt mot gymnasiet vilket också kan vara en anledning.  

 

4.2.4 Enkätfråga 7: Vad motiverar dig bäst i svenskämnet? 

 

På frågan kunde eleverna välja ett av tre alternativ. 
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Figur 4: Vad motiverar dig bäst i svenskämnet? 

Figur 4 visar att hälften av gymnasieeleverna valde slutbetyget som sin största motiverande 

faktor och den andra hälften framtida högre studier. Däremot valde 19 av 23 

högstadieeleverna alternativet slutbetyget och 4 av 23 elever alternativet framtida högre 

studier. Av detta kan vi dra slutsatsen att både betyget och högre studier är faktorer som 

motiverar gymnasieklassen medan slutbetyget är den övervägande största faktorn för 

högstadieelever. Ingen av samtliga elever valde alternativet att kunna språket perfekt vilket 

kan tyda på att det primära syftet är att få ett bra betyg för framtida studier. 

 

4.2.5 Sammanfattning elevenkäter 

 

Elevenkäterna visar att både gymnasie- och högstadieklassen anser att svenskämnet är ett 

viktigt ämne i skolan. Däremot är de olika motiverade, högstadieklassen är mer motiverade 

inför svenskämnet än gymnasieklassen. Enkätfråga 6 visar att eleverna har olika åsikter om 

varför svenskämnet är ett skolämne, inte bara klasserna emellan men även bland eleverna i 

samma årskurs. Vad som motiverar eleverna mest i svenskämnet är faktorerna: slutbetyget 

och framtida högre studier. Dessa två faktorer är båda högt representerade där 

högstadieeleverna föredrar slutbetyget och gymnasieeleverna har en jämn fördelning mellan 

alternativen.  

 

4.3 Enkätresultat: blivande svensklärare 

 

I följande avsnitt presenteras resultat från enkäter med de blivande svensklärarna. 

 

4.3.1 Vilken syn hade du på svenskämnet under din skolgång? 

 

Deltagarna kunde på denna fråga välja mellan tre förbestämda alternativ och ett fjärde öppet 

alternativ, annat. Samtliga alternativ hade en förklaring på vad som menades med varje 

enskilt svarsalternativ.   
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Figur 5: Vilken syn hade du på svenskämnet under din skolgång? 

Figur 5 visar att 6 av 9 deltagare valde första alternativet, svenska som ett färdighetsämne. 

Majoriteten av deltagarnas syn under deras skolgång är tydlig, svenska språket var det viktiga 

i svenskundervisningen. Två deltagare valde alternativet ett litteraturhistoriskt bildningsämne 

vilket visar att de deltagarna upplevde att läsning och kultur var starkt sammankopplat med 

svenskämnet under deras skolgång. En deltagare valde alternativet annat. Deltagaren 

motiverade sitt svar genom att kombinera alternativ 1 och 2 och motiverade i svarsfältet: ” De 

översta 2 ansåg jag vara det viktiga i svenskämnet som jag upplevde det, de åren”. Ingen av 

deltagarna valde tredje alternativet, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Anledningen kan vara att ingen av deltagarna kände en individanpassning under sin skolgång.  

 

4.3.2 Utgå från dina egna erfarenheter från din skolgång: Kommer sättet 

du i framtiden arbetar på att skilja sig från det sätt de lärare du hade 

i högstadiet samt gymnasiet arbetade på? 

 

Andra frågan på enkäten handlar om deltagarnas framtida arbetssätt. Deltagarna kunde välja 

två svarsalternativ: ja eller nej. I båda alternativen skulle deltagarna motivera sina val av 

alternativ.  

Alla deltagarna svarade ”Ja” och motiverade sina svar. Nedan följer tre citat från 

deltagarna som representerar deras motiveringar då alla deltagare var inne på samma spår men 

formulerade sig olika.  
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”Det är alltid viktigt att utgå från sig själv, jag kan inte undervisa exakt som någon annan. 

Det jag vet är att jag kommer fokusera mer på det att elevernas erfarenheter ska få större 

betydelse i undervisningen och vad jag själv sett av mina lärare. Jag kommer självklart 

försöka hämta inspiration och idéer från kollegor och från lärare jag sett i min egen skolgång, 

men sedan formar jag undervisningen utifrån situationen. En annan sak jag tror kommer vara 

stor skillnad från de lärare jag haft är att inte använda vissa saker att anpassa materialet till 

grupp, tid och andra förutsättningar. Det jag vill bibehålla från erfarenheter från min egen 

skoltid är att svenskämnet ska vara en blandning av ett färdighets- och litteraturämne”. 

”Ens arbetssätt kommer nog präglas av både lärare som man haft under ens egen skoltid och 

lärare som man möter på arbetsplatser. Jag vill att min lärarstil alltid ska vara i utvecklingsfas 

så att jag aldrig blir stämplad som den lärare som alltid arbetar på samma sätt och förlorar allt 

mer elever i undervisningen.” 

”Jag strävar efter att arbeta mer pedagogisk och individualiserat. Försöka få med alla elever 

och se till att alla utvecklas oavsett vilken nivå de befinner sig på. (I samtliga påståenden 

misslyckades min svensklärare)”.  

Samtliga deltagare ansåg att de kommer arbeta annorlunda än den lärare de hade under sin 

skolgång. Motiveringarna ovan visar att de blivande svensklärarna är motiverade att inte 

upprepa de misstag de tidigare lärarna gjorde.  

Ytterligare en anledning till att alla deltagarna kommer att arbeta annorlunda kan vara hur 

lärarutbildningen ser ut idag. Lärarutbildningen har förändrats mycket med tiden. Lärarna som 

undervisade deltagarna kan ha utbildat sig på en tid då individanpassning inte vara lika 

aktuellt. Dagens skolvärld genomsyras av tanken att eleverna ska vara i centrum. 

 

4.3.3 Vilket av följande tre synsätt tycker du passar svenskämnet bäst idag? 

 

På tredje frågan kunde deltagarna välja mellan tre förbestämda alternativ och ett fjärde öppet 

alternativ, annat.  
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Figur 6: Vilket av följande tre synsätt tycker du passar svenskämnet bäst idag? 

Fem av nio deltagare valde alternativet färdighetsämne vilket visar en minskning från fråga 1 

i samma enkät då det alternativet valdes av sex deltagare. Detta visar att minst en person har 

ändrat synsätt från sin skolgång efter att ha påbörjat studierna till svensklärare. Alternativet 

litteraturhistoriskt bildningsämne valdes inte överhuvudtaget vilket visar att det synsättet 

ännu gång inte är representativt. En deltagare valde alternativet erfarenhetspedagogiskt ämne. 

Alternativet annat valdes av tre deltagare. Nedan följer deras motiveringar: 

”Jag tycker att alla tre synsätt borde vara viktiga för svenskämnet, men sen är det en annan 

sak om lärare arbetar så eller inte.” 

”Balans mellan de 3 ovanstående.” 

”Jag upplever svenskämnet som en kombination av ett färdighetsämne och ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Elevers erfarenheter är ofta utgångspunkten men används för 

att öva upp färdigheter.”  

Ovanstående citat visar att de tre deltagare som valde alternativ fyra ser att olika 

kombinationer av alternativen kan fogas samman. En förklaring till det kan vara att de 

blivande svensklärarna, precis som högstadieläraren vi intervjuade, har svårt att peka ut vilka 

delar som passar svenskämnet bäst.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Svarsalternativ 

1 Färdighetsämne

2 Litteraturhistoriskt
bildningsämne

3 Erfarenhtspedagog-
isktämne

4 Annat

1 2 3 4 



34 
 

4.3.4 Kryssa i de 3 viktigaste faktorerna du tycker man bör ta hänsyn till 

som verksam svensklärare 

 

På fråga fyra skulle deltagarna välja de tre viktigaste faktorerna, av sex förbestämda samt ett 

öppet alternativ, annat, som de ansåg en verksam lärare bör bemästra. 

 

Figur 7: Kryssa i de 3 viktigaste faktorerna du tycker man bör ta hänsyn till som verksam svensklärare  

1. Variation i undervisningen 

2. Att man brinner för sitt ämne så att det sedan smittar av sig på eleverna 

3. Individ anpassad undervisning 

4. Att man som lärare är ämneskompetent 

5. Att man som lärare är pedagogisk och har lätt att förmedla sina tankar 

6. Att man ständigt strävar efter att utveckla sin ämneskompetens 

7. Annat 

Variation i undervisningen är det alternativ med högst presentation och visar att det är vad 

blivande lärare anser vara den viktigaste faktorn man bör ha som lärare. Vi kan se en koppling 

i synsättet mellan gymnasieläraren vi intervjuade och deltagarna i denna enkät. Likt 

gymnasieläraren ser de blivande svensklärarna att variation i undervisningen bör ske. Detta 

kan bero på att gymnasieläraren är relativ ny i yrket och att dagens lärarutbildning fokuserar 

mycket på att stimulera elevernas olika sinnen i vilket kan ske genom varierad undervisning. 

Alternativ 2 valdes endast av 4 av deltagarna vilket inte behöver betyda att det är något som 

bör bortses som viktigt men att andra faktorer är viktigare  . Individanpassning anser de 

blivande lärarna vara viktig, 5 av 9 deltagare valde alternativet. Individanpassning är även en 
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faktor de intervjuade verksamma lärarna ansåg vara viktig enligt intervjuerna. Alternativet att 

man som lärare är ämneskompetent valde endast av 2 deltagare. Detta kan tolkas som att 

strävan efter att utvecklas är det viktiga vilket deltagarna och vi ofta får höra via 

lärarutbildningen och av andra verksamma lärare. Fem av deltagarna valde alternativ 5 och 

anser att en lärare bör vara pedagogisk i undervisningen. Ingen av deltagarna valde 

alternativet annat.  

 

4.3.5 Sammanfattning blivande lärare 

 

Sex av nio deltagare i undersökningen svarade att de ansåg svenskämnet vara ett 

färdighetsämne under deras skolgång. Endast två deltagare valde ett annat alternativ, 

litterahistoriskt bildningsämne. En deltagare valde att kombinera alternativen 1 och 2 i 

enkäten. Deras nuvarande synsätt skiljer sig inte mycket sedan skolgången, alternativet 

svenska som ett färdighetsämne är högt representerat. Däremot anser vissa av deltagarna att 

svenskämnet är en blandning av färdighetsämne, litteraturhistoriskt bildningsämne och 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Enkätfråga fyra för de blivande svensklärarna visar att samtliga 

alternativ förutom alternativ 4, att man som lärare är ämneskompetent och alternativ 7, annat 

är viktiga faktorer för en verksam lärare. Ingen av deltagarna kommer att arbeta på ett 

likadant sätt som sina tidigare svensklärare, samtliga informanter har avsikten att arbeta 

annorlunda i framtiden.  

 

5 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultaten från våra intervjuer och enkätundersökningar med elever 

och blivande lärare.  

 

5.1 Diskussion om ämnessynen  
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Att det finns olika synsätt på svenskämnet märkte vi tydligt bland de intervjuade 

svensklärarna, eleverna och de blivande svensklärarna. Resultaten från våra undersökningar 

visar att de olika synsätt forskarna skriver om existerar och att man kan kategorisera 

undersökningsdeltagarna bland dessa olika synsätt. 

Resultaten från intervjuerna med de verksamma lärarna visade att den ena, 

gymnasieläraren, i första hand såg svenskämnet som ett förberedande ämne för högre studier 

och framtida liv medan högstadieläraren såg svenskämnet som ett ämne där svenska språket 

tränades och applicerades i de andra skolämnena, svenskämnet är ett redskap för andra 

ämnen. Gymnasieläraren kan enligt oss inte inordnas i någon av de kategorier som Malmgren 

(1996) och Teleman (1991) framför. Däremot kan högstadielärarens ämnessyn kategoriseras 

under Telemans ena syn, svenska som språkträning, på grund av hans svar i intervjun: ”allt 

som vi gör i svenskan, det är bara träna, sen kommer de ta med sig de färdigheterna i de andra 

ämnena” vilket är identiskt med Telemans syn. Innan resultaten av undersökningar 

sammanställdes trodde vi inte att de olika synsätten var renodlade och igenkännbara i 

undervisning, inte till den grad att de skulle kunna kategoriseras. Vi förmodade att lärare 

drogs mot en av dem men applicerade samtliga i sin undervisning.  

Svedners sju ambitioner (1999) är lättare att följa i praktiken då de kan överlappa 

varandra i undervisningen. Gymnasieläraren skulle enligt Svedners ambitioner kategoriseras i 

ambitionerna 1, 3, 4 och 5. Ambitionerna 1, 3 och 4 handlar om språk vilket överensstämmer 

med gymnasielärarens svar på frågan om vad hon ansåg svenskämnets huvudsakliga uppgift 

vara. Högstadielärarens undervisning anknyter till ambitionerna 1 och 3. Skälet till lärarnas 

skilda synsätt beror enligt oss på deras olika erfarenheter och bakgrund. Dessa bakgrunder 

grundar sig i att den kvinnliga gymnasieläraren är yngre och mindre erfaren inom läraryrket 

medan den manliga högstadieläraren är både äldre och mer erfaren inom läraryrket. Vår teori 

är att deras olikheter resulterar i skilda synsätt. Vår teori stärks av Bergman (2007) när hon 

skriver att synen på ämnet varierar på grund av ett antal faktorer som sociala och kulturella 

kontexter. Även Svedner (1999) tar upp olika bakgrunder som speglar en personlig ämnessyn 

där dessa lärare inte delar samma vetenskaps- eller ämnesbakgrund.  

På frågan om hur viktigt eleverna tycker svenskämnet är visar resultatet från våra 

enkätundersökningar att högstadieeleverna värderar svenskämnet högre än gymnasieeleverna. 

Snittet på 6,95, vilket är mer än en hel enhet högre än gymnasieelevernas medelvärde på 5,79, 

kan bero på att svenskämnet är viktigare för högstadieeleverna. Detta för att svenska är ett 

kärnämne som högstadieeleverna måste få godkänt i för att komma in på den 

gymnasieinriktning de vill medan gymnasieeleverna fortfarande kan söka vidare med ett 
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underkänt betyg i svenska. De kan även efter gymnasietiden komplettera det underkända 

betyget vid behov. På fråga 7 av elevenkäten kryssade 19 av 23 gymnasieelever in slutbetyget 

som mest avgörande faktorn för motivationen i svenskämnet. Ytterligare en anledning till ett 

högre snitt från högstadieeleverna kan vara deras nuvarande studiesituation. 

Gymnasieelevernas val av inriktning på gymnasiet är ett teoretiskt program och detta, tror vi, 

bidrar till att ämnen som intresserar eleverna mer konkurrerar ut svenskan. Detta stärks av 

Malmgrens teori (1992) om att framtida mål påverkar elevers ämnessyn.  

Ett resultat vi inte förväntade oss var högstadieelevernas höga svarsfrekvens av 

alternativet personlig utveckling på enkätfråga 6, Varför tror du svenskämnet finns?. 

Förklaringen till detta anser vi vara lärarens syn på ämnet som speglas hos eleverna. 

Högstadieläraren betonade under intervjun att svenska inte är ett eget ämne. 

Svensklektionerna anser han vara en plats där man utvecklar och tränar på sina kunskaper 

som sedan används i andra ämnen. Gymnasieläraren hade däremot en annan syn på ämnet, 

svenska som ett språkämne med ett eget innehåll. Allting speglas dock inte hos eleverna anser 

vi. Ett exempel på detta är alternativ 3 på samma fråga där endast 7 av 24 gymnasieelever 

tycker svenskämnet är förberedande för högskola eller universitet, något gymnasieläraren 

ansåg vara viktigast med svenskämnet.  

Kursplanen speglar eller återger inte någon specifik ämnessyn. Kursplanen för svenska i 

gymnasiet fokuserar enligt oss på undervisningen och vad den ska åstadkomma. Det är 

underförstått att läraren är den som för undervisningen men ordet läraren nämns inte i 

kursplanen - ”Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande”. Thavenius (1991) nämner också vikten av en utgångspunkt för lärare och denna 

utgångspunkt är kursplanerna. Syftet med svenskämnet i skolan är enligt kursplanen att 

utveckla förmågor att kommunicera i tal och skrift. Resultaten från lärarintervjuerna visar att 

lärarna har olika tolkningar av kursplanen och ämnets syfte. Gymnasieläraren gav oss 

informationen att kursplanen är, stundtals, svår att tolka. Dessutom tycker hon att det är 

många mål som ska uppnås vilket kan bli problematiskt för henne. Högstadieläraren däremot 

anser sig inte ha tolkningsproblem av kursplanen. Han anser att kursplanen är tydlig och 

konsekvent då den informerar om att svenskämnets syfte är att utveckla förmågor. 

Högstadielärarens synsätt på kursplanen stärks av Parmenius Swärd (2011) där hon skriver att 

kursplanerna utgår från att eleverna utvecklar kunskaper som de redan har, exempelvis, 

eleven ska inte bara skriva utan också kunna skriva i olika genrer.  

Slutligen, ämnessynen skiljer sig åt mellan alla deltagare i vår undersökning. Vi ser 

inte de skilda synsätten som ett problem utan tvärtom är det en av svenskämnets starka 
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sidor då många faktorer ryms i samma ämne.  Båda lärarna vi intervjuade har etablerat ett 

arbetssätt efter deras syn på ämnet. Båda lärarna arbetar med styrdokumenten som grund 

för deras undervisning. Båda sätten fokuserar på att stimulera eleverna som visar i 

enkäterna att svenskämnet är ett relativt viktigt ämne för dem.  

 

5.2 Diskussion kring motivation 
 

Motivation och undervisning är två begrepp som ofta används i samma mening. Mycket 

forskning visar att motiverade elever presterar bättre än omotiverade elever. Hatties forskning 

(2008) är en sådan forskning som visar att elevers intresse för ämnet är en del av deras 

motivation. Begreppet motivation är diskuterat och det finns många definitioner, vi diskuterar 

motivation som en följd av erfarenheter man har upplevt, specifikt i svenskämnet.  

Vår undersökning visar att eleverna som deltog var allmänt motiverade inför 

svenskämnet med ett snitt runt värdet ganska motiverad (se bilaga 2). Resultaten från våra 

elevenkäter visar att högstadieeleverna är mer motiverade inför svenskämnet än 

gymnasieeleverna vilket kan ha sina förklaringar i olika faktorer som lärare och intresse. 

Gymnasieeleverna läser ett tekniskt gymnasieprogram med fokus på ämnen som matematik 

och fysik. Man brukar också kalla dessa program för ”studieförberedande program”. 

Malmgren (1992) belyser också att svenskämnet prioriteras olika beroende på 

gymnasielinjerna eleverna läser. Gymnasieelevernas prioriteringar kan påverka deras 

motivation i svenskämnet. Högstadieeleverna har däremot samma ämnen i skolan och 

svenskämnet är ett kärnämne som ger behörighet inför gymnasiet.  

De olika lärarna har också en roll för elevernas motivation. Gymnasieläraren poängterade 

i intervjun att hon ibland kan ha svårt att motivera sina elever inför exempelvis 

grammatikundervisningen då hon själv inte såg vissa språkliga moment som viktiga. 

Högstadieläraren däremot ansåg sig inte ha några problem alls att motivera sina elever. Han 

poängterade att eleverna visste vikten av svenskämnet vilket underlättar hans arbete i 

motiveringen. Då vi aldrig observerade några lektioner med lärarna kan vi bara utgå från 

resultaten i enkäten att lärarna motiverar sina klasser annorlunda. Enkätresultaten visar att 

högstadieklassen är mer motiverad inför svenskämnet än gymnasieeleverna.  

En faktor som påverkar motivationen för svenskämnet är hur eleverna ser och upplever 

ämnet. Resultat från enkäterna visar att högstadieeleverna ser svenskämnet som ett ämne 
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avsett för personlig utveckling. Gymnasieeleverna betonade istället alternativen 

majoritetsspråk och kulturhistoriskt- litteratur-, språk- och kulturarv. Personlig utveckling är 

en stor faktor som motiverar elever mer enligt våra enkätundersökningar.  

Ytterligare en faktor som är viktig att notera är att studiesituationen är annorlunda för 

gymnasieeleverna än högstadieeleverna. I högstadiet är svårighetsnivån i ämnena allmänt 

lägre än i gymnasiet, eleverna är samtidigt yngre och mindre mogna och kan uppleva kraven 

som stora utifrån deras förmåga. Gymnasieeleverna läser sitt sista år i gymnasiet, året innan 

de är behöriga att söka till högskolan och detta kan stressa dem. Stressen kan påverka deras 

ambitioner i svenskämnet och även andra ämnen.  

Gymnasieläraren berättade i intervjun att grammatikundervisningen är svårmotiverad för 

gymnasieeleverna då eleverna inte såg poängen med att kunna exempelvis nominalfraser. Vi 

ser här en koppling med vad Malmgren skriver när han skrev att ”verkstadsklassen” såg 

ämnet som tråkigt då de inte tyckte om att läsa och inte kunde greppa innehållet helt.  

Avslutningsvis, motivation är ett komplext begrepp med många tolkningar. Våra 

enkätundersökningar visar att eleverna är någorlunda motiverade inför svenskämnet. Det finns 

många förklaringar bakom siffrorna som exempelvis skoltrötthet, svårigheter och utmaningar 

i ämnet och slutligen intressen.  

 

5.3 Diskussion kring blivande lärarnas svar 
 

Vi inriktade oss på blivande svensklärare i en av våra enkätundersökningar. Undersökningen 

visar att deltagarna har haft liknande syn på svenskämnet när de var elever i årskurs 7-9 samt 

gymnasiet, däremot är ämnessynen idag annorlunda. Bergöö (2005) intervjuade tre 

svensklärare, Jesper, Mette och Petra, som hade olika erfarenheter från svenskämnet och 

strävade efter olika mål i sin undervisning. Enligt Bergöös resultat från intervjuerna skiljer sig 

ämnessynen från lärare till lärare. Alla deltagare kommer att arbeta annorlunda än vad deras 

tidigare lärare arbetat och de prioriterade olika faktorer som är viktiga för en verksam lärare.  

Resultaten av vår studie överensstämmer med Bergöös, alla våra deltagare kommer att arbeta 

på ett annorlunda sätt än deras tidigare lärare.  

Majoriteten av deltagarna i enkätundersökning för blivande lärare svarade att 

svenskämnet var ett färdighetsämne under deras skolgång. Deltagarna och vi är jämnåriga och 

vi delar också uppfattningen att svensktimmarna handlade om att öva på det svenska språket i 

form av att exempelvis fylla i stenciler under vår skolgång. Resultatet av fråga 1 på enkäten är 
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en indikation på att undervisningen i svenskämnet för deltagarna och oss var likartad, vilket 

inte är positivt då många av oss har bott i olika städer runtom i Sverige, som i sin tur bara 

speglar en bredare bild av att svenskämnets undervisning var enformig. Endast två av 

deltagarna valde alternativet litteraturhistoriskt bildningsämne vilket visar att dessa personer 

kan ha läst mycket under sin skolgång och inte delar samma uppfattning som oss.  

Samtliga deltagare svarade att de kommer att arbeta annorlunda jämfört med deras 

tidigare lärare vilket är intressant. Detta är intressant då samtliga valt att bli svensklärare trots 

att den undervisning i svenska de fått inte är vad de själva anser vara tillräcklig. Vi ser 

likheter med en av de personer Bergöö (2005) intervjuade, ”Som verksam lärare vill Jesper 

arbeta för att eleverna inte ska uppleva samma svenskämne som han har erfarenhet av”. En av 

anledningarna till att man söker svensklärarutbildning kan vara att man vill förbättra 

undervisningen då man ansåg att den man själv fick inte var tillräcklig. Dessutom kan 

arbetsmarknaden som är bra för lärare idag också ha påverkan. Vi tror även att anledningen 

till att alla deltagare vill arbeta annorlunda är dels lärarutbildningen dels de egna 

erfarenheterna kring svenskämnet.  

Enligt resultatet från fråga 3 på enkäten till de blivande lärarna är de blivande 

svenslärarnas synsätt på svenskämnet idag identiskt med synen de hade under deras egen 

skolgång. Vi ser dock att erfarenhetspedagogiskt ämne har fått hög svarsfrekvens och trots att 

färdighetsämnet har fått ett bortfall har de tre som valt alternativet annat motiverat att de 

ansåg alla tre alternativ som lika viktiga. Vi ser alltså att synen på svenskämnet efter 

påbörjade studier på lärarprogrammet inte har ändrat alltför mycket. Den största skillnaden är 

att en jämnare balans har skett istället för en dragning mot färdighetsämnet.  

Efter en analys av enkäten med de blivande lärarna och intervjun med nyligen 

examinerade gymnasieläraren ser vi många likheter, bland annat kring de faktorer de anser 

vara viktiga för ämnet där variation i undervisningen samt individanpassning prioriteras högt. 

Detta kan bero på dagens lärarutbildning och vad som prioriteras där.  

Sammanfattningsvis, de blivande svensklärarna och gymnasieläraren vi intervjuade 

påminner om varandras synsätt och ambitioner att arbeta på. Anledningen är logisk då de 

blivande svensklärarna är i slutet av sin lärarutbildning och gymnasieläraren inte har 

undervisat längre än fyra år. Båda parterna läser eller har studerat en liknande lärarutbildning. 

De blivande svensklärarna har relativt liknande ämnessyner. Vi tror att den nya läroplanen, 

Gy11, och lärarutbildningen i kombination med tiden vi samverkar i är faktorer som påverkar 

ämnessynen. Vi ser också att de blivande lärarna har gemensamma mål, att arbeta annorlunda 

än deras tidigare lärare vilket tyder på att deltagarna ser brister i tidigare undervisningen. 
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Dagens lärarutbildning utgår mycket från forskning som visar att elever ska vara mer 

involverade i undervisning och för det krävs det annorlunda sätt att undervisa på. De 

personliga erfarenheterna från svenskämnet spelar roll vilket Bergöö (2005) bekräftar.  

 

5.4 Metoddiskussion 
 

Då vi i vår studie ämnade undersöka synen på svenska valde vi att använda oss av intervjuer 

och enkäter i strävan efter användbar data. Metoderna är både kvalitativa och kvantitativa och 

anledningen till att båda användes är att dels få djup och bredd i resultaten dels att metoderna 

väger upp varandras svagheter. Valet av metoder gynnade vårt syfte väl och underlättade 

insamlingen och presentationen av resultaten, intervjuerna med lärarna var informativa då det 

underlätta utformningen av elevenkäterna. De statistiska data som enkäterna gav kunde enkelt 

sammanställas i tabeller. Tabeller är enligt vårt tycke ett utmärkt sätt att redovisa kvantitativ 

data.  

     Vi hade kunnat intervjua fler svensklärare, elever, blivande svensklärare och delat ut fler 

enkäter för att få ännu mer bredd i vår undersökning. De tre utgångsfrågorna i intervjuerna 

och enkätfrågorna uppfyllde våra syften.  

 

6 Slutsatser 
 

Frågan ”vilken är svenskämnets identitet?” sammanfattar vår grundtanke med det här arbetet. 

En tanke som slog oss i början av skrivandet var att större delen av den tidigare forskningen 

och litteraturen som behandlar vårt syfte och våra forskningsfrågor är skriven på 90-talet. Vår 

spontana reaktion var att det var märkligt då mycket har förändrats i samhället sedan 90-talet. 

Som blivande svensklärare anser vi att det här är en relevant och viktig fråga och forskningen 

kring frågan bör vara uppdaterad. Synen på svenskämnet är varierad vilket visar sig inte minst 

i forskning av bland annat Bergman (2007), Thavenius (1991) och Teleman (1991). Brodow 

(1996) hävdade att han trots en tjugoårig verksamhet då inte kunde avgöra vad svenskämnets 

roll var i skolan. I enlighet med Brodow ser vi också en svårighet att förklara svenskämnets 

roll. Svaret kring frågan har inte blivit tydligare. Det är troligt att svenskämnet även i 

framtiden kommer att diskuteras och debatteras bland annat då ämnessynen på svenskan 
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skiljer sig och är annorlunda bland elever och lärare. Allt eftersom samhället utvecklas 

utvecklas även dessa synsätt. Det finns ett antal faktorer som avgör synsättet, till exempel 

tidigare erfarenheter, kunskaper och omgivningen.  

Vilket synsätt som är bäst för svenskämnet är dock svårt att fastställa, elevernas 

utveckling är resultaten som bör prioriteras av svensklärare. En gemensam utgångspunkt för 

svensklärare skulle kunna leda till att svenskämnet blir ett mindre krångligt ämne att 

definiera, dessutom är det gynnsamt för lärarna att ha en grund att utgå från och arbeta efter. 

Kursplanen i svenska är en given utgångspunkt för att ge dess tolkare, lärare och elever, ett 

utgångsläge att arbeta från trots de skilda synsätten. Därför är det viktigt att man som lärare 

alltid kan luta sig på kursplanens innehåll. Vilket synsätt man än har för svenskämnet bör 

läraren alltid ha eleven som den främsta prioriteten. IMEN visar att problematiken kring 

modersmålundervisningens mål finns, inte bara i Sverige, utan även i andra europeiska länder.  

Vårt arbete visar att de två lärarna vi intervjuade har två olika synsätt men att de har ett 

gemensamt mål, elevernas bästa. Lärarnas olikheter i ålder, kön och erfarenhet visade sig vara 

nyttig för oss då det gav oss olika synvinklar på ämnet. Trots att lärarna gavs snarlika frågor 

och samma utgångspunkt användes svarade lärarna annorlunda och hade olika åsikter. Båda 

lärarna arbetar för att i första hand utveckla elevernas språk. Den ena läraren vill att eleverna 

ser svenskämnet som ett ämne för skolan och livet medan den andra läraren ser svenskämnet 

som ett redskap som appliceras i andra ämnen. Deras syn och passion för svenskämnet 

speglas inte hos eleverna de undervisar vilket vi kan utläsa från resultaten av 

undersökningarna, ingen av klasserna visar dock en negativ ställning till svenskämnet. Hattie 

(2008) hävdar att läraren är den viktigaste faktorn i skolvärlden, en bra lärare gör stor 

skillnad. Det skulle vara av intresse att intervjua fler svensklärare och få flera synpunkter då 

denna undersökning är begränsad till endast två lärare.  

Eleverna som deltog i våra undersökningar värderar svenskämnet olika och många av 

eleverna visar en positiv inställning till svenskämnet. Även om det förekommer olika 

ämnessyn på forskningsnivå tror vi inte att eleverna tänker på dem i undervisningen. Vi tror 

att eleverna vänjer sig vid sina lärare och deras arbetssätt vilket kan vara problematiskt om 

eleverna inte är nöjda.  

När det kommer till de blivande svensklärarna visar de att ett gemensamt mål och 

liknande syn finns. Att samtliga nio av de blivande lärarna vill arbeta annorlunda än deras 

tidigare lärare visar på att svenskämnets undervisning är på utvecklingsvägen. Dessa nio 

deltagare är dock inte representativa för alla blivande svensklärare då det finns många andra 

lärosäten i Sverige. De andra lärosätena kan prioritera och belysa andra faktorer.  
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Avslutningsvis, fortsatt forskning kring detta ämne är något vi anser vara relevant och 

nyttig för bland annat svenskämnet och dess inblandade. Detta arbete skrapar bara på ytan av 

ämnet. Exempel på utgångspunkter kan då vara observationer av undervisningen i svenska 

under längre perioder och detta skulle också kunna ske i olika städer i Sverige. Skillnaderna 

som resultaten skulle visa skulle klargöra svenskämnets funktion, i skolan och samhället. En 

annan utgångspunkt som skulle vara av intresse är att intervjua elever och ta reda på deras 

åsikter kring svenskämnet och på detta sätt få ett djup i deras synsätt.   
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Bilaga 1 
 

Enkät för blivande svensklärare om synen på svenskämnet 

 

Hej blivande svensklärare! Denna enkät handlar om din syn på svenskämnet. Om du har något 

att tillägga får du gärna skriva på baksidan. 

Fråga 1. Vilken syn hade du på svenskämnet under din skolgång? (åk 7-9 samt 

gymnasiet)  

□ Ett färdighetsämne. Språket är det viktigaste och förbereder eleven för det språkliga i vardagen som 

att stava och formulera meningar. 

□ Ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Kulturarvet är det viktigaste och man läser litterära klassiker 

som exempelvis Selma Lagerlöf.  

□ Erfarenhetspedagogiskt ämne. Man utgår i undervisningen från elevernas egna erfarenheter och 

förutsättningar. 

□ Annat:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fråga 2. Utgå från dina egna erfarenheter från din skolgång: Kommer sättet du i 

framtiden arbetar på att skilja sig från det sätt de lärare du hade i högstadiet samt 

gymnasiet arbetade på?  

□ Nej. Hur såg den ut? _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

□ Ja. Hur?_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fråga 3. Vilket av följande tre synsätt tycker du passar svenskämnet bäst idag? 

□ Ett färdighetsämne. Språket är det viktigaste och förbereder eleven för det språkliga i vardagen. 

□ Ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Kulturarvet är det viktigaste och man läser litterära klassiker. 

□ Erfarenhetspedagogiskt ämne. Man utgår i undervisningen från elevernas egna erfarenheter och 

förutsättningar. 

□ Annat:___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Vänd  

Fråga 4. Kryssa i de 3 viktigaste faktorerna du tycker man bör ta hänsyn till som 

verksam svensklärare: 

□ Variation i undervisningen. 

□ Att man brinner för sitt ämne så att det sedan smittar av sig på eleverna. 

□ Individanpassad undervisning. 

□ Att man som lärare är ämneskompetent. 

□ Att man som lärare är pedagogisk och har lätt att förmedla sina tankar. 

□ Att man ständigt strävar efter att utveckla sin ämneskompetens. 

□ Annat:___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 

Enkät om motivation i svenskämnet för högstadieelever. 

 

Motivation kan enklast förklaras som drivkraften att uppnå ett mål. Att vara omotiverad är ju supertråkigt, det 

vet vi alla. Har du funderat kring hur motiverad du är i svenskämnet? Dina synpunkter i den här undersökningen 

är viktig för oss. 

 

Fråga 1. Hur viktigt är svenskämnet i skolan enligt dig? 

       Oviktigt   Ganska             Viktigast 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

Fråga 2. Hur motiverad inför svenskämnet är du? 

      Omotiverad                     Ganska motiverad                        Väldigt motiverad                                         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

Fråga 3. Hur varierad är svenskundervisningen enligt dig?  

    Enformig                 Ibland                Någorlunda            Varierad        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Fråga 4. Hur viktig är läraren för din motivation?  

    Oviktig    Ganska Viktig                                       Väldigt viktig 

    1  2                 3                 4                  5               6                  7                 8                 9              10 

 

Fråga 5. Upplever du att undervisningen anpassas efter dina intressen? 

     Aldrig           Ibland  Ofta           Väldigt ofta 

   1                       2                 3                 4                  5               6                  7                 8                 9              10 

          

Fråga 6. Varför tror du svenskämnet finns i skolan? Välj de alternativen som passar bäst. 

□ Personlig utveckling. 

□ Svenska är majoritetsspråket. 

□ Förberedande inför gymnasiet. 

□ Kulturhistoriskt – Litteratur-, språk- och kulturarv. 

□ För att kunna läsa böcker. 
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□ För att kunna tolka och analysera olika texter 

□ För att det är obligatoriskt. 

□ Annat:_________________________________________________________________ 

 

Fråga 7. Vad motiverar dig bäst i svenskämnet? 

 
     □ Slutbetyget □ Att kunna språket perfekt.  □ Framtida högre studier.  

 

 

Tack för din medverkan! 


