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Syftet med denna studie är att undersoka de elevsvar eleverna ger när de använder sig av en lärobok 

i svenskämnet som informationskälla eller av internet som informationskälla. Dessa elevsvar sätts i 

perspektiv genom betygsättning både av oss samt av en extern lärare. Studiens forskningsansats är 

en  kvalitativ  och  kvantitativ  undersokningsmetod  med  en  experimentell  tendens.  I  resultatet 

framkom det skillnader mellan elevsvar utifrån de olika informationskällorna så som tidsaspekt, 

betygsspridning samt svarsinnehåll.1

Nyckelord: Lärobok, Internet, Informationskälla, Elevsvar

1 Trots att uppsatsen är forfattad av två skribenter har arbetet fordelats likvärdigt då vi har samarbetat med samtliga 
avsnitt i uppsatsen.
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1 Inledning
Majoriteten av det svenska undervisningsmaterialet består av läromedel i form av bocker och tryckt 

material. Detta underlättar och likställer varje elevs mojlighet till en identisk informationskälla. Den 

svenska skolan kopte in sina forsta datorer tänkta till undervisning under 70-talet. Under 2000-talet 

fokuserar allt fler svenska kommuner på att erbjuda varje elev en egen dator (Hylén, 2010, s. 40). I 

och med datoriseringen inom skolan forändras forutsättningarna for informationsåtkomst och varje 

elev har mojlighet att själv soka information via internet.

   Detta anser vi är en intressant utgångspunkt for vidare studie kring elevers svar på utvalda frågor 

inom svenskämnet. Svaren baseras på information från en lärobok respektive från internet. Är dessa 

svar likvärdiga informationsmässigt eller  skiljer  de sig åt? Hur kan i  så fall skillnaden påverka 

elevens svarsformåga på studiefrågor? Vi vill granska elevsvar i svenskämnet for att se hur svaren 

forhåller sig till lärobok, internet och innehåll samt ställa dessa mot det svenska betygssystemet. Ur 

en pedagogisk synvinkel är denna studie intressant for svenskämnet då den tillfor ny och värdefull 

information om elevsvar utifrån olika informationssokningsmetoder.

   For att lägga en grund till denna studie har vi sokt efter jämforande forskning kring internet och 

lärobocker.  Vi  har  dock  inte  hittat  någon  forskning  som  diskuterar  elevsvar  utifrån  vilken 

informationskälla  de  har  använt.  Denna  studie  kan  forhoppningsvis  tillfora  något  nytt  i  denna 

diskussion  for  vidare  studier.  Genom  studien  hoppas  vi  få  svar  på  vilken 

informationssokningsmetod som är att foredra for den typ av svarsform som eftersträvas.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersoka de elevsvar eleverna ger när de använder sig av en lärobok 

i svenskämnet som informationskälla eller av Internet som informationskälla. For att kunna sätta 

studien i perspektiv bedoms dessa olika svar mot det aktuella betygssystemet i ämnet svenska.

   Frågeställningarna for att undersoka detta lyder:

• Hur forhåller sig svaren som baseras på läroboken till svaren som baseras på internetsokning 

sett till innehåll, betygssättning och andra utmärkande faktorer?

• Hur  fordelar  sig  betygsspridningen  på  elevsvaren  enligt  den  bedomning  som  vi  gjort 

tillsammans  med  en  extern  lärare  utifrån  den  svenska  kursplanen  for  gymnasiekursen 

Svenska 1?
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1.2 Avgränsningar

I studien har vi medvetet valt att avgränsa oss från källkritik trots att det ofta sammankopplas med 

informationssokning.  Denna avgränsning motiveras mot  bakgrund av det  massiva forskningsfält 

som redan finns om källkritik. Ingen hänsyn har heller tagits till direkt återgiven källinformation 

som presenteras utan omskrivning eftersom uppsatsens ansats är att undersoka elevsvar som inte 

påverkats av oss som undersokningsledare. Eleverna var därfor fria att behandla källinformationen 

på  valfritt  sätt.  For att  belysa  elevsvar  från  olika källor  är  källorna och källkritiken  av mindre 

intresse då det är elevernas sammanlagda svar som utgor vår studie.

   Ämnet som undersoks i studien är språksociologi, vilket är ett område som eleverna ännu inte har 

berort i undervisningen och de kan därfor ha svårt att uppnå de hogsta betygen i vår undersokning. 

Detta  kan dock bidra  till  att  eleverna  har  mer  liknande forutsättningar  infor  studien då vi  inte 

behover väga in undervisningsbaserade forkunskaper i resultatet. Vi har även bortsett från elevers 

olika  forutsättningar  såsom  eventuella  studiesvårigheter,  kon,  motivation,  betyg  eller  tidigare 

erfarenheter.

2 Bakgrund och tidigare forskning
Nedan  foljer  en  beskrivning  av  bakgrund  och  tidigare  forskning  kategoriserat  från  ett  storre 

perspektiv mot ett perspektiv närmare vår studie och syfte.

2.1 Läroplan

I läroplanen for gymnasieskolan (GY 2011, s. 10, s. 15) är det fastställt att skolan ska forse eleven 

med kunskap att kunna använda bok- och bibliotekskunskap samt modern teknik som verktyg for 

kommunikation, skapande, kunskapssokande och lärande. Det framgår även att rektorn ska forma 

utbildningen så att eleven själv kan soka och utveckla kunskaper, få tillgång till handledning och 

läromedel  samt  andra  lärverktyg  av  god kvalitet,  så  som bibliotek,  datorer  och  andra  tekniska 

hjälpmedel.

2.2 Informationssökning

Grunden  till  informationssokning  är  behovet  av  att  kunna  utforma,  hitta  och  besvara 

frågeställningar.  Detta  kräver  både  läsformåga  och  lässtrategier  skriver  Limberg,  Hultgren  & 

Jarneving  (2002,  s.  39).  Armbruster  &  Armstrong  (1993,  s.  146)  påpekar  att  barns  kognitiva 

utveckling  lägger  grunden  for  deras  läsformåga.  Därigenom  kan  äldre  och  skickligare  läsare 
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behärska  läsformågan  mer  effektivt  än  studiesvaga  och  yngre  elever.  Limberg,  Hultgren  & 

Jarneving (2002, s. 90) fortydligar hur informationssokning även är beroende av hur skoluppgiften 

är utformad, vilka informationssystem eleverna soker i och hur väl de forstår dessa system.

  Ett problem med informationssokning på internet är elevers behov av att hitta rätt svar. Detta gor 

att de inte soker på flera webbsidor, djupläser texter eller fortsätter leta efter bättre svar skriver 

Wallace & Kupperman (1997, s. 16). Elever vill gärna hitta rätt svar och vara klara så tidigt som 

mojligt. Ytterligare ett problem är att flertalet lärare upplever att de inte har tillräcklig kompetens 

for att kunna bistå och vägleda eleverna vid informationssokning på internet (Skolverket, 2006, s. 

12).

2.3 Internetanvändning

Ar 2014 hade 91% av den svenska befolkningen over 18 år tillgång till  en dator med internet. 

Antalet  regelbundna  användare  mellan  12  och  45  år  var  90%  (Findahl,  2014,  s.  10).  Den 

genomsnittliga tiden for internetanvändning i hemmet låg runt 12,5 timmar i veckan och har stigit 

på grund av okad användning av mobiler och surfplattor. Skolbarn använder främst internet for att 

soka efter fakta och slå upp ord. Findahl (2014, s. 24) hävdar att detta gor internet till den viktigaste 

källan  for  information,  även  om det  skiljer  sig  mellan  unga  och  gamla  då  många pensionärer 

fortfarande använder de mer traditionella medierna som tv, radio och dagstidningar.

   Findahl (2014, s. 51) menar att hemmet är den plats där det läggs mest tid på internet trots att 

användningen  av  internet  i  skolan  okar.  Under  det  senaste  året  har  det  skett  forändringar  och 

tendenser till att allt fler använder internet dagligen i skolan både genom skolarbete och i privat 

bruk under skoltid.

2.4 Läromedel

Vad  som  anses  vara  ett  läromedel  bor  definieras.  Skolverket  (2012a)  fastställer  att 

läromedelsbegreppet omfattar alla resurser som kan användas i en undervisningssituation. Denna 

tolkning  omfattar  såväl  traditionella  läromedel  som mer  moderna  multimodala  läromedel  samt 

informationsteknologi. Hillman Pinheiro (2004) framhäver dock att läromedelsdebatten alltmer har 

kommit att handla om valet mellan lärobok och internetanvändning. Juhlin Svensson (2000, s. 14) 

och Hylén (2010, s. 19) menar att begreppet läromedel är komplext. En etablerad definition är dock 

att ett läromedel är designat och framtaget for att användas for lärande, som exempelvis en lärobok 

är. Begreppet lärresurs används allt oftare som en mer användbar benämning då det innefattar fler 

läromedel  så  som  tidningsartiklar,  uppslagsbocker,  film,  undervisningsprogram  och  framforallt 
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Internet.

   Valet  av  passande  läromedel  for  undervisningen  är  idag  helt  decentraliserat  och  avgors  på 

skolorna  själva  (Skolverket,  2012a).  Detta  eftersom  Skoloverstyrelsen  och  Statens  institut  for 

läromedelsinformation, som var den statligt upprättade institution som granskade läromedel, lades 

ner år 1991. Forr inneholl kursplanerna mer detaljerade anvisningar om undervisningens innehåll 

och genomforande. I tillagt material for kursplanerna i olika ämnen gavs ofta exempel på lämpliga 

läromedel  att  använda  (Skolverket,  2006,  s.  13).  I  en  analys  av  senare  skolplaner  som Juhlin 

Svensson  (2000,  s.  39)  genomfort  framkom resultatet  att  läromedel  och  läromedelsdefinitioner 

sällan forekommer konkretiserat. De enda riktlinjer som inskrivs till skolorna är att läromedlen bor 

upprätthålla en tillfredsställande kvalitet for undervisningen. I en undersokning publicerad år 2014 i 

Lärarnas Riksforbunds medlemstidning  Skolvärlden  framkom det att de flesta lärarna inte hinner 

kvalitetsgranska de läromedel som används i undervisningen (Stridsman, 2014, s. 30).

   Som kritik mot läromedel och läromedelskontroll overlag framhålls att läromedlen ibland inte 

overensstämmer med de aktuella kursplanerna, vilket medfor att eleverna i dessa fall arbetar med 

inaktuellt  material.  For  att  läromedlens  information  ska  overensstämma  med  de  aktuella 

kursplanerna krävs att läromedlen uppdateras och upprätthålls efter kursplanens revideringar. Detta 

motsvaras bäst i nytryckta lärobocker (Skolverket, 2012a, Skolverket, 2006, s. 25).

2.4.1 Läroböcker

Trots att läromedelsdefinitionen är bred så framgår det dock att lärobocker i hog grad innehar en 

ledande  roll  i  undervisningsmaterialet.  Många  lärare  använder  lärobocker  som  struktur  for  att 

planera sin undervisning (Selander, 2003, Skolverket, 2012a). Juhlin Svensson (2000, s. 40) uppger 

dessutom att lärobocker oftast används då de forverkligar de mål som står i kursplanen och därfor 

lätt blir ett primärt val. I den undersokning som Hillman Pinheiro (2004) genomfort framgår det att 

82 procent av de tillfrågade lärarna regelbundet använder lärobocker i sin undervisning. Resultatet 

är även något som forstärks i Lärarnas Riksforbunds undersokning där det framkommer att tryckta 

lärobocker och egenproducerat material är det som svenska lärare använder sig mest av (Stridsman, 

2014,  s.  32).  Resultatet  visar  att  lärobockers  inflytande  på  skolans  undervisning  fortfarande  är 

starkt. Korsell (2009, s. 45) utvecklar perspektivet av lärares läroboksanvändning och menar att 

lärobocker ofta ingår i en kombinerad form av läromedelsanvändning i undervisningen.

   Korsell (2009, s. 45) framhäver, likt Skolverket (2012a), att det finns ett stort utbud av inaktuella 

lärobocker på skolorna, vilket hämmar elevernas utveckling. Däremot poängterar hon att lärarens 

arbetssätt med det givna läromedlet påverkar resultatet mer än materialet i sig (Korsell, 2009, s. 48). 
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Korsell  menar  alltså  att  läroboksanvändning  både  kan  verka  positivt  och  negativt  på  elevers 

utveckling beroende på hur materialet  används.  Denna syn delas  även av Selander (2003) som 

tillägger att lärare, på grund av sina olika arbetssätt kan använda samma lärobok olikartat, vilket ger 

skilda resultat av användningen.

   Hillman Pinheiro (2004) framhåller en positiv syn av läroboksanvändning i och med att hon 

genom sin studie sett att elever som har svårt att lära gynnas av den struktur och trygghet som en 

lärobok ger. Selander (2003) uppger att lärobocker inte alltid har varit det främsta läromedlet och 

inte  heller  kommer vara det  primära läromedlet  i  framtiden.  Läromedelsanvändningen är  under 

ständig forändring men trots det så är aktuella lärobocker en bra grund for undervisning (Selander, 

2003).

2.4.2 Datorisering i skolan

Internet är ett framstående lärredskap men också ett avancerat redskap som inte utan vidare låter sig 

etableras i undervisningen. Internet kräver goda baskunskaper i svenska och engelska plus ett stort 

mått  av  källkritiskt  tänkande.  Dessutom  är  det  ett  tidsodande  redskap  som  kräver  ständig 

vägledning av läraren (Hillman Pinheiro, 2004).

   Datoriseringen i den svenska skolan fick fäste under 1970-talet med fortsatt spridning under de 

foljande  årtiondena.  Motiveringar  for  datoriseringen  handlade  främst  om  samhällsekonomiska 

aspekter där IT i undervisningen skulle oka produktiviteten och konkurrensformågan i samhället 

Detta bidrar i slutändan till en ekonomisk utveckling och välstånd i samhället, likväl som mojlighet 

till  forhojd  effektivitet  i  undervisningen  (Hylén,  2010,  s.  11).  Hylén  (2010,  s.  19)  diskuterar 

effektivitetsargumentet  och  menar  att  det  är  svårt  att  fastställa  detta  i  undervisningen  då 

användningen av IT innefattar en mängd metoder och strategier men även skillnader i hur skolor 

och lärare arbetar med begreppet. Amerikanska Institutionen for pedagogik (2009, s. 49) poängterar 

dock att  elever  lär  sig  bäst  genom "blended learning",  det  vill  säga undervisning som både  är 

nätbaserad och varvas med katederundervisning. Juhlin Svensson (2000, s. 63) poängterar att IT 

bedoms som centralt for elevernas undervisning då skolans arbetsformer är i ständig forändring. 

Tillgången till internet okar dessutom individualiseringen och ger eleverna mojligheten att arbeta 

med ett mer undersokande arbetssätt.

   De senaste åren har allt fler svenska kommuner satsat på datorisering och arbetar for att tillgodose 

varje elev med en dator. Amerikansk forskning visar att lärare upplever att kvaliteten på elevarbeten 

hojs genom att varje elev erbjuds en egen dator (Silvernail & Gritter, 2007, s. 8–10). Forskningen 

påvisar forbättringar i elevers skrivkunskap, vilket även synliggors i forskningsrapporten How does  
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Internet  information  seeking  help  academic  performance?  av  Chen  m.fl.  (2011)  där  det 

framkommer att studiesvaga elever gynnas av datoriseringen. Deras forskning visar att studiesvaga 

elever presterar bättre vid arbete med datorer. Hogpresterande elever påverkas dock inte märkbart 

av datoriseringen utan presterar liknande oavsett.  Även Skolverket  (2012b) diskuterar vikten av 

datoriseringen  där  digitala  verktyg  kan  oka  motivationen  bland  eleverna  då  de  arbetar 

resultatinriktat med tydliga riktlinjer och strukturer. Utvecklingen av IT i undervisningssyfte har 

enligt  Skolverket  (2006,  s.  11–12)  okat  informationstillgången  och  därmed  bidragit  till  vissa 

forändrade  forutsättningar  for  skolarbete.  De  nya  internetbaserade  läromedlen  har  okat 

mojligheterna for elever som har svårt att arbeta med lärobocker. Det uppstår dock ett problem vid 

användningen av internetbaserade källor då de inte alltid är skapade for att fungera som läromedel.

   Med datoriseringen okar även informationsflodet vilket Skolverket (2000) beskriver som den 

negativa aspekten av informationssokning på internet då elever genom internet kan navigera både 

planlost och okontrollerat. Internet ger även eleven tillgång till kontroversiell information, fortsätter 

rapporten men fortydligar även att informationsflodet ger eleven tillgång till information att studera 

och granska. Informationen på internet anses flyktig och det krävs en identifikation av källa for att 

kunna bekräfta att informationen är riktig (Skolverket, 2000).

3 Metod och material
Nedan foljer en beskrivning av hur vi valt att samla in vårt studiematerial, vår urvalsstrategi, samt 

hur  frågorna  for  studien  konstruerades.  Avsnittet  beskriver  även  vår  pilotstudie,  studiens 

genomforande och analysmetod samt hur vår forskning forhåller sig till tillforlitlighet och de etiska 

aspekterna.

3.1 Datainsamlingsmetod och urval

Denna undersokning baseras på en kvalitativ, undersokande del som tillämpades i två likvärdiga 

klasser där eleverna fick svara på några utvalda frågor som var utformade specifikt for studien. 

Klassernas  likvärdighet  infor  studien  bedomdes  av  deras  respektive  klasslärare  som  ansåg  att 

elevgrupperna i helhet upprätthåller liknande prestationsnivå. Vi har själva ingen koppling till de 

medverkande  eleverna.  I  vårt  val  av  gruppdeltagare  har  vi  varken  tagit  hänsyn  till  kon  eller 

studieprestationer då vi eftersträvar ett så autentiskt resultat som mojligt. Allt detta är av stor vikt då 

vi ville ha en jämn fordelning mellan grupperna i vår studie.

   Innan studien introducerades eleverna såväl skriftligt som muntligt till  det missivbrev som vi 
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utformat for studien. Detta missivbrev hade tidigare även skickats till klassernas ansvariga lärare. 

Missivbrevet finns som bilaga 1.

   Den ena klassen svarade på frågorna med hjälp av läroboken Svenska Impulser 1 som är utvald 

och anpassad for frågorna. Kapitlet i läroboken som handlar om språksociologi är 14 sidor långt och  

informationen går även att nå via bokens register. Den andra klassen svarade på frågorna med hjälp 

av fri användning av internet. Båda klasserna svarade på frågorna via sina elevdatorer for att minska 

eventuella formuleringshinder.

   Vi valde att använda oss av frågeformulär som metod for elevfrågorna på grund av att det är den 

mest produktiva metoden då ett stort antal respondenter forväntas deltaga (Denscombe, 2012, s. 

208). Frågeformuläret består av oppna frågor på grund av att vi ville återspegla respondenternas 

egna åsikter istället for svar som var anpassade efter våra alternativ. Denscombe (2012, s. 221) 

framhäver  att  oppna  frågor  är  den  mest  framgångsrika  frågetypen  när  vi  är  intresserar  oss  av 

respondenternas egna formuleringar, vilket stärker vårt val av oppna frågor då vår studie utgors av 

elevernas  egna  svar.  Studien  foljer  sedan en  metod som snarare  liknar  en  experimentstudie  då 

studien byggs upp av elevernas svarsmaterial som sedan analyseras och ställs i relation till varandra.  

(Denscombe, 2012, s. 75)

3.1.1 Kursplan i svenska samt betygsättning

For att studien ska upprätthålla de riktlinjer och bestämmelser som ryms inom kursen Svenska 1 

foljer såväl studien som analysen kursplanen for svenskämnet. I kursplanen for svenskämnet står 

det inom det centrala innehållet for kursen Svenska 1 att eleven ska behandla dialekter och språklig 

variation i  talat  och skrivet  språk som hänger samman med till  exempel  ålder,  kon och  social 

bakgrund. Det står även om skillnader mellan formellt och informellt språkbruk och attityder till 

olika former av språklig variation (Skolverket, 2011, s. 162). Det är detta kunskapsområde som vår 

studie behandlar då området kan belysas på ett fordelaktigt sätt med hjälp av studiefrågor.

  Nedan  spaltas  de  betygskriterier  som  gäller  for  det  aktuella  kunskapsområdet  upp.  I 

betygskriterierna har  vi  valt  att  utkristallisera  de delar  som hor  till  språksociologi  då de andra 

områdena som bor tas upp inom svenskämnet är irrelevanta for vår studie. Genom att endast belysa 

de delar som är nodvändiga for studien okar tydligheten. Betygskriterierna har använts dels for att 

kunna konstruera frågor till frågeformuläret som upprätthåller kursplanens riktlinjer och dels for att 

sedan kunna bedoma och betygssätta elevsvaren. Betygskriterierna for språksociologi inom kursen 

Svenska 1 är enligt Skolverket (2011, s. 162–165) de som foljer här nedan. En definition av betyget 

F har dock lagts till av oss då forklaringen inte inryms i betygskriterierna.
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Betyget F: Betyget F innebär att kunskapskraven for betyget E inte är uppfyllda.

Betyget E: Eleven kan gora enkla reflektioner over hur språklig variation hänger samman med 

talare  och  kommunikationssituation samt  ge  exempel  på  hur  språk  och  språkbruk kan  markera 

avstånd och samhorighet. Dessutom resonerar eleven oversiktligt om attityder till någon form av 

språklig variation.

Betyget D: Betyget D innebär att kunskapskraven for betyget E och till overvägande del for C är 

uppfyllda.

Betyget C: Eleven kan gora välgrundade reflektioner over hur språklig variation hänger samman 

med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk 

kan markera avstånd och samhorighet. Dessutom resonerar eleven oversiktligt, utifrån några olika 

perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.

Betyget B: Betyget B innebär att kunskapskraven for betyget C och till overvägande del for A är 

uppfyllda.

Betyget A:  Eleven kan gora välgrundade och nyanserade reflektioner over hur språklig variation 

hänger  samman  med  talare  och  kommunikationssituation  samt  ge  exempel  på  och  nyanserat 

diskutera  hur  språk  och  språkbruk  kan  markera  avstånd  och  samhorighet.  Dessutom resonerar 

eleven  utforligt,  utifrån  flera  olika  perspektiv,  om  attityder  till  flera  olika  former  av  språklig 

variation.

Dessa betygskriterier har stått till grund for vårt arbete med frågorna till studien. Därefter spelade de 

en avgorande roll i vår bedomning av elevsvaren. Vi valde att sätta elevsvaren i relation till det 

rådande betygssystemet for att mojliggora en jämforelse mellan svaren. Vid betygssättningen av 

elevsvaren  valde  vi  att  forst  själva,  med  hjälp  av  betygssystemet  och  varandra  som 

diskussionspartners, betygssätta svaren. Vi vägde varje elevsvar noggrant mot betygsskalan for att 

vara säkra på att betygen blev korrekt satta mot elevens uppvisade svar. Därefter kopplade vi in den 

externa  läraren  i  processen  som ovetandes  om  vår  betygssättning  fick  gora  en  bedomning  av 

elevsvaren for att se om hon med hjälp av sin profession och erfarenhet hade någon annan syn på 

bedomningen.  Vår  noggranna  bedomning  overensstämde  dock  med  den  externa  lärarens 
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bedomning. I och med att vi har flera samstämmiga betygssättare i vår studie okar vår ansats att ge 

korrekt information om studien, vilket är något Denscombe (2012, s. 225) menar bor eftersträvas 

med alla medel som är mojliga.

3.1.2 Konstruktion av frågor

Frågorna  finns  under  bilaga  2  samt  avsnitt  3.1.4.  Innan  vi  konstruerade  frågorna  for  studien 

kontaktade vi en ansvarig lärare på den skola vi valt att gora vår undersokning vid. Tillsammans 

diskuterade vi några lämpliga lärobocker som skulle kunna användas i studien. Vi valde i samråd 

med den ansvariga läraren att använda oss av läroboken Svenska Impulser 1 (2011) på grund av att 

den på ett bra sätt tar upp all den information kring språksociologi som vi tänkt att vi skulle berora i 

studien. Med hjälp av läroplanen for svenska på gymnasieskolan samt det aktuella betygssystemet 

och den utvalda läroboken kunde vi formulera frågor som var lämpliga for vår studie. Vi valde att 

använda oss av oppna frågor i studien på grund av att vi ville återspegla respondenternas egna 

åsikter istället  for svar som var anpassade efter våra alternativ. Däremot kan ett  visst  motstånd 

väckas då vi genom att använda oss av oppna frågor kräver en storre ansträngning av eleverna.

   Vi foljde Denscombes (2012, s. 220) riktlinjer for konstruktion av frågeformulär i och med att vi 

inledde frågeformuläret med mer okomplicerade frågor for att senare stiga allt mer i svårighetsgrad. 

Vi hade en ständig koppling till betygskriterierna for det aktuella området då det var avgorande for 

studien  att  alla  betygssteg  gick  att  uppnå  på  respektive  fråga.  Fråga  ett  och  två  är  dock  inte 

betygsgrundande  då  de  är  enklare  frågor  som  inte  overspänner  alla  betygskriterier.  I  en 

bedomningssituation  skulle  de  fungera  som en  del  i  en  helhet  där  alla  frågor  räknas  in  i  det 

slutgiltiga betyget, men då vi bedomer resultatet fråga for fråga är de två inledande frågorna ej 

tillräckliga for en fullständig återgivelse av samtliga betygssteg. De är dock väsentliga i analysen av 

utelämnade svar och av undersokningen som helhet. Fråga tre till fem är betygsgrundande då de är 

konstruerade for att behandla alla betygssteg. Dessa frågor är även uppdelade att behandla olika 

delar av det centrala innehållet for området språksociologi. Fråga tre konstruerades for att svara på 

kunskapskriteriet hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation. 

Vidare så leder fråga fyra till att eleven ska ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera 

samhorighet eller avstånd. For att helt ringa in betygskriterierna for området språksociologi svarar 

fråga  fem  på  kunskapskriteriet  hur  språklig  variation  hänger  samman  med  talare  och 

kommunikationssituation samt leder även till elevresonemang kring attityder till någon eller några 

former av språkliga variationer (Skolverket, 2011, s. 163).

   Våra konstruerade frågor granskades av flera parter. Vår handledare for uppsatsen fick granska 
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frågorna,  såväl  som  den  ansvariga  läraren  och  den  externa  läraren,  liksom  även  deltagarna  i 

pilotstudien. Därigenom fick vi återkoppling från flera håll på frågornas utformning och innehåll. 

Forst efter pilotstudien valde vi att omformulera frågorna då det var efter det momentet som alla 

utomstående deltagare gett oss återkoppling på frågornas utformning.

 

3.1.3 Pilotstudie

En  pilotstudie  genomfordes  innan  den  egentliga  studien  for  att  testa  vilka  svar  studiefrågorna 

genererade for att på så sätt säkra studiens utfall. Denscombe (2012, s. 209–210) poängterar att 

forskare varken har tid eller  resurser till  att  gora om delar av en undersokning som baseras på 

frågeformulär då de involverar så många personers tid och tillgång. Det är därfor eftersträvansvärt 

att genomfora en pilotstudie. Vår pilotstudie omfattade fyra personer som svarade på frågorna med 

hjälp av läroboken Svenska Impulser 1 och som svarade med hjälp av internet, for att vi skulle få en 

så rättvis bild av studien som mojligt. Dessa testpersoner är dock äldre än den tänkta målgruppen 

for studien. Då vårt syfte med pilotstudien var att testa studiefrågorna for att se hur de tolkades och 

vilket  utfall  de  gav  så  spelar  åldersskillnaden  mellan  deltagarna  i  pilotstudien  och  den  tänkta 

målgruppen for den riktiga studien mindre roll.

   Vid pilotstudien uppenbarade sig vissa mindre problem med våra formuleringar vid frågorna. 

Fråga två och fyra genomgick dock inga ändringar utan upplevdes fungera bra av alla deltagare i 

pilotstudien.  Fråga  ett  och  tre  omformulerades  ytligt  där  bara  något  ord  byttes  ut.  De  storsta 

ändringarna tillfoll framforallt fråga fem som efter pilotstudien ändrades for att bli mer lättbegriplig.  

Dessa avväganden är enligt Denscombe (2012, s. 209) en forutsättning for att studier som baseras 

på frågeformulär ska lyckas. Deltagarna i pilotstudien fick fråga fem formulerad likt: ”Hur visas 

våra positiva eller negativa attityder till språkanvändning som till exempel slang, dialekter, nya ord 

eller  annan särskiljande språkanvändning? Varfor har vi  dessa attityder? Resonera kring vad du 

tror.”. Denna fråga ändrades efter pilotstudien till ”Vilka positiva eller negativa attityder kan vi ha 

till  dialekter, slang och svordomar? Varfor har vi dessa attityder? Resonera kring vad du tror.”. 

Frågan  omformulerades  på  grund  av  att  den  upplevdes  svår  att  forstå,  mycket  på  grund  av 

formuleringen  "Hur  visas"  som  kan  vara  svårt  att  svara  på.  Även  begreppet  "särskiljande 

språkanvändning"  togs  bort  då  begreppet  ansågs  for  svårt  for  den  tänkta  målgruppen.  Vidare 

forsokte vi precisera frågorna och rikta dem mot den tänkta målgruppen, vilket är en forutsättning 

for  att  lyckas  med studier  som baseras  på frågeformulär  och  riktar  sig  mot  en  tänkt  målgrupp 

(Denscombe, 2012, s. 218).

   I studien fick vi även information om att de som svarade på frågorna med hjälp av internet ansåg 
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att sokning på internet var svårt då sokningen gav flera resultat, varav vissa var missvisande for 

frågan.  Detta  har  vi  inte  tagit  hänsyn till  vid  den  efterfoljande  studien,  utan det  visar  bara  en 

komplikation som medfoljer med internet som informationskälla.

3.1.4 Frågorna till studien

Nedan presenteras den slutgiltiga versionen av frågorna som senare kom att användas i studien. 

Frågorna kommer genomgående nämnas vid sitt nummer i sifferordningen. Dessa finns även som 

bilaga 1.

1. Hur kommer nya ord in i språket?

2. Vilken funktion fyller slangspråket?

3. Hur och varfor forändrar vi vårt språk i vissa umgängeskretsar eller situationer? Forklara 

och resonera genom konkreta exempel som du har läst om eller upplevt själv.

4. På vilka  sätt  kan språk och språkbruk markera samhorighet  eller  avstånd? Resonera  till 

exempel inom områdena språk, dialekt och slang.

5. Vilka positiva eller negativa attityder kan vi ha till dialekter, slang och svordomar? Varfor 

har vi dessa attityder? Resonera kring vad du tror.

3.2 Genomförande

Av de ansvariga lärarna blev vi tilldelade två klasser som uppgavs vara likvärdiga elevgrupper for 

studien. Dessa elever är over 16 år, vilket gav dem rätten att själva bestämma om de ville ställa upp 

i  undersokningen eller inte. For att skapa en trygg atmosfär presenterade vi oss själva och vårt 

arbete  for  hela  klassen  under  deras  lektion.  Vi  introducerade  missivbrevet  såväl  muntligt  som 

skriftligt och gav eleverna utrymme att ställa frågor. Ingen av grupperna hade någon fråga att ställa 

innan utforandet men under själva undersokningen uppkom liknande frågor rorande formalia i båda 

grupperna.

   Eleverna fick 60 minuter till att besvara frågorna. De hämtade frågeformuläret individuellt från 

sin gemensamma kursportal på sina elevdatorer. Vi befann oss i rummet tillsammans med deras 

ansvariga  lärare  for  att  kunna  svara  på  eventuella  frågor  som  skulle  kunna  uppstå  under 
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undersokningen. Varefter eleverna blev klara flyttades deras anonyma dokument over till en usb-

sticka. Efter lektionen skrevs dessa dokument ut. Vid utskrift av dokumenten upptäckte vi bortfall. I 

forsta gruppen fanns 26 elever men vi fick 20 dokument. I den andra gruppen på 32 elever återfanns 

25 dokument.

   Eftersom deltagandet i studien är frivilligt har vi inte undersokt bortfallet. På grund av att det är 

olika många deltagande i de båda grupperna har vi i undersokningen valt att använda procent vid 

uträkning av elevsvar och innehåll. Några elever i gruppen som använde lärobok meddelade under 

lektionstillfället att de inte hann besvara alla frågor, vilket i sin tur kan påverka vårt resultat. Ingen i 

gruppen som använde internet nämnde att de inte hann besvara frågorna. Frågorna som eleverna 

skulle besvara med hjälp av läroboken fanns under 14 sidor ur ett och samma kapitel, men inte i 

kronologisk  ordning  sett  till  kapitlets  struktur.  Detta  kan  ha  påverkat  svarstiden  for  den  forsta 

gruppen.

   Den elevgrupp som genomforde studien forst fick tydliga instruktioner om att inte tala med andra 

skolkamrater om frågorna de besvarat for att undvika att den elevgrupp som genomforde studien 

senare skulle hinna bearbeta frågeformuläret och skapa forutfattade och genomtänkta svar.

3.3 Analysmetod

Både en kvantitativ och en kvalitativ analys genomfordes av de svar som grupperna uppvisade. 

Studien har utarbetats forutsättningslost då vi inte har utgått från en given tes eller mall. Därmed 

visste vi inte på forhand vad materialet skulle visa i resultatredovisningen. 

   Till att borja med lästes alla elevsvar noggrant igenom av oss båda och betygsattes. For att kunna 

få  en overgripande riktlinje  och  bedomning av svarens  kvalitet  använde vi  oss av  det  aktuella 

betygssystemet for svenskämnet. Elevsvaren kategoriserades utefter det betyg de fått på respektive 

fråga. På så vis fick vi en kvantitativt baserad summering av elevsvaren, vilket mojliggjorde att vi 

kunde sätta resultaten i kontrast till varandra for att därefter kunna dra slutsatser av resultatet. Dessa 

kvantitativa slutsatser handlar om tidsaspekt, svarsinnehåll men framforallt betygsspridningen som 

presenteras  i  såväl  procentsats  som  i  medelvärde,  vilket  framfors  i  resultat-  och 

diskussionsavsnitten. Dessa presenteras i resultatavsnittet i form av diagram.

  I  och  med  att  vi  ännu  inte  är  färdigexaminerade  lärare  med  lärarlegitimation  har  vi  i 

betygsättningen  använt  oss  av  en  extern  lärare  som  är  utbildad  svensklärare  och  har  20  års 

erfarenhet av att analysera och sätta betyg på elevsvar. Den externa läraren har ingen koppling till 

varken elevgrupperna eller  till  skolan som eleverna går på. Vi har själva betygsatt  elevsvaren i 

forsta hand varpå elevsvaren sedan skickades till den externa läraren for medbedomning. Trots att 
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den externa läraren var ovetande om våra betygssättningar overensstämde dennes betygssättningar 

med det vi hade betygsatt.

   Den kvalitativa analysen innefattar analys och jämforelse av innehållet i svaren som eleverna 

lämnat.  Dessa  innehåll  har  granskats  och  bedomts  i  och  med  att  de  bästa  betygsatta  svaren 

respektive de sämsta betygsatta svaren på varje fråga analyserats for att se skillnader mellan de två. 

Svaren har forst ställts mot varandra inom den egna gruppen for att sedan jämforas med den andra 

gruppens likvärdigt betygsatta svar. På så sätt har vi sett likheter och skillnader i form och innehåll i 

elevsvaren.  I  och  med  denna  arbetsmetod  efterliknar  den  senare  delen  av  studien  snarare  en 

experimentstudie då vi bygger vår analys på elevernas formulerade svar for att utifrån det kunna dra 

slutsatser kopplade till våra frågeställningar (Denscombe, 2012, s. 75–76.

3.4 Reliabilitet och validitet

I och med att vår studie baseras på såväl kvalitativa som kvantitativa metoder måste vi ta hänsyn till 

flera  aspekter  inom  reliabilitet.  I  en  kvalitativ  studie  är  det  svårt  att  eftersträva  fullständig 

tillforlitlighet (Denscombe, 2012, s.  379). Då vår studie endast beaktar resultatet  av två klasser 

skulle någon annan som genomfor vår studie med andra elevgrupper antagligen få ett annat resultat. 

Forhoppningsvis skulle dock dessa resultat till viss del efterlikna våra resultat. Med detta i åtanke 

har denna studie inte så hog reliabilitet. Vår studie lyfter däremot fram en tänkbar uppfattning och 

forsta antydan till  att elevsvar i svenskämnet skiljer sig åt beroende på informationskälla. Detta 

visar att vi använt en metod och tillvägagångssätt som är bra for vår studie och därmed är studien 

generaliserbar (Denscombe, 2012, s. 382).

   Vi har inte tagit hänsyn till elevers motivation att besvara frågor. Eleverna blev informerade om 

att  deltagandet var frivilligt  och att det  inte skulle bedomas av deras ämneslärare,  vilket kunde 

påverka deras motivation till att prestera sitt bästa. For att kringgå detta problem skulle vi ha använt 

oss av befintliga prov men då saknas garantier for att grupperna och proven är likvärdiga, vilket vi 

eftersträvat. Vi har även bortsett från elevmotivationen kopplad till schemaläggning av lektionspass. 

Den ena gruppens lektionspass var lagd på morgonen och den andra på eftermiddagen på två skilda 

dagar. Detta kan i sin tur påverka motivationen.

   Forutom tillforlitligheten bor även validiteten ses over, som i sin tur är både svårfångad och ligger 

nära reliabiliteten. Validiteten innebär att vi bor undersoka det som är relevant for vår studie och 

hålla  oss  till  det  vi  vill  undersoka  (Denscombe,  2012,  s.  380).  Validiteten  har  genom  studien 

uppnåtts genom att vi  utformade frågor specifikt till  undersokningen och har baserat studien på 

denna grund. 
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3.5 Forskningsetiska aspekter

Vetenskapsrådet (2002, s. 7–14) har tagit fram fyra allmänna forskningsetiska principer, vilka vi 

upprätthållit i denna studie. De krav som tas upp är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Informationskravet har uppnåtts genom att deltagarna i denna studie har tagit 

del av ett missivbrev med både information om studien, dess syfte samt hur vi tänkt att bearbeta 

informationen. I missivbrevet framgick det att studien är frivillig och anonym där varken namn eller 

andra personuppgifter kommer att användas utanfor denna studie. Deltagarna fick även i samband 

med  missivbrevet  information  om  att  insamlad  data  enbart  kommer  att  användas  i  detta 

studiesammanhang och ej vara tillgängligt efter avslutat arbete. Elevinformationen avslutades med 

att  eleverna  angav  sitt  samtycke  for  deltagande,  vilket  gor  att  samtyckeskravet  uppfylls.  Alla 

personuppgifter  om  deltagarna  har  genom  uppsatsarbetet  hanterats  anonymt  och  allt  material 

inklusive elevernas svar på studiefrågorna kommer att raderas när undersokningen är färdig. På så 

sätt upprätthålls konfidentialitetskravet. I och med att alla deltagare i studien informerats om att den 

färdiga studien kommer läggas  upp i  form av en uppsats  på portalen DiVA och således finnas 

tillgänglig for läsning av allmänheten har nyttjandekravet efterfoljts i studien.

4 Resultat och analys
Nedan  foljer  vårt  resultat  där  vi  till  att  borja  med  har  valt  att  använda  oss  av  en  kvantitativ 

uppställning i form av diagram for att skapa en oversikt  over vårt material.  Därefter foljer vårt 

kvalitativa resultat. Genomgående fors en analys over resultatet som senare kommer lägga grunden 

for efterkommande diskussionsavsnitt.

   Fråga  ett  och  två  är  inte  betygsgrundande  då  de  är  frågor  som  inte  overspänner  alla 

betygskriterier. De är därfor inte med i redogorelsen och diagrammen for frågornas betygsspridning. 

De är dock väsentliga i analysen av utelämnade svar, frågornas innehåll och av undersokningen som 

helhet. Fråga tre till fem är betygsgrundande då de är konstruerade for att behandla alla betygssteg. 

De  är  därfor  med  genomgående  i  hela  resultatdelen.  Resultatavsnittet  behandlar  även 

genomsnittsbetyg for okad tydlighet kring frågornas utfall.

4.1 Deltagarinformation, utelämnade svar och missförstådda svar

I gruppen som använde sig av lärobok (Grupp 1) finns 20 svarande medan i gruppen som använde 

sig av internet (Grupp 2) finns 25 svarande. Vi har därfor omvandlat svaren till procent for att få ett 

jämforbart  resultat.  I  de två grupperna vi undersokte upptäckte vi  att tidsaspekten skiljde sig åt 
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mellan de två. Grupp 2 som svarade på frågorna med hjälp av internet avslutade sina frågor 10 

minuter tidigare än grupp 1 som svarade på frågorna med hjälp av en lärobok. Det forekommer 

både utelämnade svar likväl som missforstådda svar i båda grupperna.

   Nedan foljer  en  oversikt  over  andelen  utelämnade svar  presenterat  i  ett  stapeldiagram som 

fordelar sig från fråga ett till fem.

Diagram 1 Andelen utelämnade svar i procent

Några elever i grupp 2, som använder internet som informationskälla, utelämnade svar på fråga ett, 

två och tre vilket grupp 1 inte gjorde. På fråga ett var det 8% som inte svarade, på fråga två var det 

16%. Fråga tre har 4% utelämnade svar. På fråga fyra och fem har båda grupperna utelämnat svar 

där grupp 1 på fråga fyra har 15% som inte har svarat medan grupp 2 har 4%. På fråga fem har 

grupp 1 10% utelämnade svar medan grupp 2 har 8% utelämnade svar. Genom detta resultat kan vi 

tyda att grupp 1 som använde lärobok utelämnade svar enbart på de två sista frågorna medan grupp 

2, internetanvändarna, utelämnade svar på varje fråga. Fråga två och fråga fyra har hogsta andelen 

utelämnade svar i båda grupperna.

   Efterkommande diagram visar andelen missforstådda svar presenterat i ett stapeldiagram som 

fordelar sig från fråga ett till fråga fem.
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Diagram 2 Andelen missforstådda svar i procent

Varken grupp 1 eller 2 har missforstådda svar på fråga ett, två och tre. På de två sista frågorna 

uppstod missforstånd i båda grupperna. På fråga fyra har grupp 1 5% missforstådda svar när grupp 

2 har 16% missforstådda svar. Fråga fem missforståddes i grupp 1 av 35% medan samma fråga 

missforståddes av 20% i grupp 2. De elever som missuppfattat frågan och de elever som inte har 

svarat  på frågan har  fått  betyget  F och  är  således  medräknade  i  betygsspridningens  F-del.  Här 

uppvisas likvärdiga resultat i de båda grupperna då fråga ett till tre inte har missforståtts.

4.2 Samtliga betygsgrundande frågor

De två forsta frågorna är inte betygsgrundande och därmed inte med i denna uppställning. Vi har 

valt  att  betygsmässigt  undersoka fråga  tre  till  fråga  fem for  att  därefter  ge  en sammanfattande 

sammanställning av de tre frågorna. For att dela upp resultaten kring betygsspridningen tydligare 

foljer  en  sammanställning  av  betygsspridningen  fråga  for  fråga  med  fråga  tre  inledningsvis:  I 

diagrammet visas  betygsspridningen for  båda grupperna gällande fråga  tre  som lyder "Hur och 

varfor  forändrar  vi  vårt  språk  i  vissa  umgängeskretsar  eller  situationer?  Forklara  och  resonera 

genom konkreta exempel som du har läst om eller upplevt själv.".

Diagram 3 Betygsspridningen for fråga tre  
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I resultaten synliggors en skillnad i det antal som uppnått betyget A på frågan. I grupp 1 har 5% 

uppnått betygssteget A medan motsvarande antal i grupp 2 är 24%. Vidare kan vi se att betygsstegen  

B och C även uppvisar skillnader då grupp 1 har 15% B och 30% C medan grupp 2 uppvisar 4% B 

och 12% C. I resultaten finns även en skillnad i det antal som uppvisar ett underkänt svar. I grupp 1 

är antalet med betyget F 5% medan motsvarande antal i grupp 2 är 20%. Genomsnittsbetyget for 

både gruppen som använde en lärobok och gruppen som använde internet är på denna fråga ett D. I 

resultatet synliggors det dock att de elever som använde internet som informationskälla erholl såväl 

hogsta  som  lägsta  betyg  än  de  elever  som  använde  läroboken.  Denna  grupp  presenterar  en 

betygsspridning med flest E och C. Genomsnittsbetyget for de båda grupperna blir dock detsamma. 

Genomsnittsbetyget  är  uträknat  genom antalet  elevsvar  per  betyg  gentemot  antal  sammanlagda 

elevsvar. Dessa genomsnittsbetyg visar ett genomsnitt fråga for fråga men även den sammanlagda 

betyget for de tre frågorna. 

   Nedan foljer ett stapeldiagram for fråga fyra som uppvisar betygsspridningen i de två grupperna. I 

diagrammet nedan visas betygsspridningen for fråga fyra som lyder "På vilka sätt kan språk och 

språkbruk markera samhorighet eller avstånd? Resonera till exempel inom områdena språk, dialekt 

och slang.".

Diagram 4 Betygsspridningen for fråga fyra

I  detta  diagram  finns  liknande  resultat  mellan  de  två  grupperna  i  det  avseende  att  ingen  av 

grupperna uppvisar något resultat for hogsta betyg. Gemensamt är även att majoriteten av svaren i 

de två grupperna har ett underkänt svar. Grupp 2 har dock en procentuellt storre andel (64%) med 

ett underkänt svar än vad grupp 1 (50%) har. Andelen som uppvisar ett svar motsvarande ett B i 

betyg är 12% i grupp 2 medan det i grupp 1 är 5%. Spridningen mellan resultaten ter sig dock något 

jämnare i grupp 1 än vad de gor i grupp 2 där ingen uppvisat ett svar motsvarande ett C i betyg och 
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endast 4% utgor betyget D. Genomsnittsbetyget for båda grupperna är lika även på denna fråga. 

Både gruppen som svarade med hjälp av läroboken och gruppen som svarade med internet uppvisar 

ett E i genomsnittsbetyg. Av resultatet utmärker sig betygssteget F där majoriteten av elevsvaren i 

båda grupperna har det lägsta betyget. I detta existerar både bortfall och missforstådda svar i de två 

grupperna som genererar ett automatiskt F vid betygssättningen. I pilotstudien uppenbarade sig inte 

några  problem  med  respondenterna  gällande  frågan  eller  dess  formulering.  Trots  att 

genomsnittsbetyget uppvisar betyg E har majoriteten F.

   Nedan foljer ett diagram over fråga fem som uppvisar betygsspridningen i de två grupperna. I 

diagrammet nedan visas betygsspridningen for fråga fem som lyder "Vilka positiva eller negativa 

attityder kan vi ha till dialekter, slang och svordomar? Varfor har vi dessa attityder? Resonera kring 

vad du tror.".

Diagram 5 Betygsspridningen for fråga fem

Även här finns likheter då ingen i de båda grupperna har uppvisat ett svar motsvarande betyg A eller  

B. Grupp 1 har 5% som uppnått betyget C medan motsvarande resultat for grupp 2 är 12%. Grupp 1 

har dock fler elever som uppnått betyget D (20%) än vad grupp 2 (8%) har. Av de elever som 

uppvisat ett underkänt svar är antalet i grupp 1 50% medan grupp 2 har 40% som inte uppnått ett 

godkänt  betyg.  Genomsnittsbetyget  är  dock  overensstämmande  även  på  denna  fråga  då  båda 

grupperna uppvisar ett E som genomsnittligt betyg.

   Fråga fem kan inte uppvisa några resultat for A eller B hos någon av grupperna. Detta kan delvis 

bero på att eleverna inte berort det studerade ämnet tidigare och därfor inte har kunskap nog om 

ämnet for att kunna diskutera och analysera i den grad som krävs for de hogsta betygen. Tilläggas 

bor även att vi i pilotstudien fick indikationer på att frågan var svår att forstå. Det är även många i 

den egentliga studien som enligt svaren har missuppfattat frågan.

   Efterkommande  diagram visar  den  sammanlagda  betygsspridningen  for  båda  grupperna  där 
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betygen på fråga tre till fem har slagits samman for att ge en overgripande bild av gruppernas totala 

betygsspridning. 

Diagram 6 Den sammanlagda betygsspridningen for de betygsgrundande frågorna

I diagrammet ser vi en skillnad i den andel som uppnått ett A i betyg då grupp 1 sammanlagt har 

1.6% som har uppnått ett A medan grupp 2 har 8% som uppnått detsamma. For betyget B ser vi ett 

någorlunda lika resultat. Betyget C har uppnåtts av 15% i grupp 1 medan grupp 2 har 8% som 

uppnått ett C. Vidare har betyget D uppnåtts av 16.6% av grupp 1 och 11.6% av grupp 2. 25% av 

grupp 1 har uppnått ett E medan 28% av grupp 2 har uppnått detsamma. Slutligen placerar sig 35% 

av grupp 1 och 41.3% av grupp 2 på betygssteget for det underkända betyget F.

   I diagrammet synliggors en skillnad mellan de båda grupperna då grupp 2 har fler elever med det 

hogsta betyget än vad grupp 1 har. Samtidigt synliggors att grupp 2 har fler elever med underkänt 

betyg. Grupp 1 har fler elever som placerar sig på betygen B, C och D än vad grupp 2 har. Om vi 

däremot ser till genomsnittsbetygen for de båda grupperna så uppvisar de ett lika resultat i form av 

ett E i genomsnitt på de betygsgrundande frågorna.

4.3 Svarsinnehåll för samtliga frågor

Nedan foljer en kvalitativ analys av de bästa respektive de sämsta svaren på samtliga frågor for att 

tydligare kunna svara på hur de uppvisade svaren forhåller sig till varandra. Vi har valt att granska 

de  bästa  och  de  sämsta  svaren  då  de  uppvisade  de  tydligaste  likheterna  och  skillnaderna  i 

presentationen. Här har vi även valt att ta med fråga ett och två i sammanställningen, trots att de inte  

är betygsgrundande. Detta är for att ge en tydligare bild av helhetsresultatet for undersokningen. 

Dessa två forsta frågor behandlar dock bara det presenterade innehållet och är inte kopplade till 

något betygssystem.
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4.3.1 Fråga ett

Fråga  ett  och  två  skapades  som  enklare  kontrollfrågor  hos  de  två  grupperna  for  att  väcka 

svarsintresse  hos  eleverna.  Därmed  är  frågorna  enklare  utformade  och  kräver  inte  samma 

utvecklade svar. Fråga ett har i båda grupperna besvarats med en eller två kortare meningar.

   I grupp 1 svarade majoriteten i enlighet med lärobokens svar att språket forändras eller att man lär 

sig nya ord med nya människor. I grupp 2 var svaren spridda alltifrån att nya ord utvecklas från 

världshändelser, samhällsfenomen och teknik till att språkrådet noterar nya ord och därmed dyker 

de upp som nya i ordlistan. Det var en storre spridning bland svaren i grupp 2 än i grupp 1, vilket 

går att koppla till informationssokning och källor. Gruppen som använde lärobok använde bara en 

källa med ett kapitel  som underlag medan gruppen som använde internet sokte over hela nätet. 

Informationskällor på internet är inte kontrollerade, vilket kräver att eleven analyserar varje källa 

och beslutar därefter vilken information som är lämplig att besvara frågan med.

4.3.2 Fråga två

Precis som i fråga ett uppvisade elevsvaren for fråga två att grupp 1 svarade både kortfattat och i 

storsta mån enligt lärobokens svar. Detta skedde inte i grupp 2 där svarsspridningen skiljde sig åt. I 

grupp 1 kretsade svaren främst kring gruppspråk, hur slang ger samhorighet samt att användningen 

av slang fungerar när man vill variera språket. I grupp 2 användes en mer konstaterande tolkning av 

vad  slang  är  snarare  än  vilken  funktion  som slang  fyller.  Därmed var  elevsvar  i  grupp 2  mer 

fokuserade på användningen av slang. Några exempel av grupp 2:s svar är att många använder slang 

och att det används for att låta coolare.

  Precis som i fråga ett besvarade eleverna som använde lärobok och eleverna som använde internet 

olika. Gruppernas olika informationssokningsmetoder gav en spridning av svaren då den grupp som 

använde internet hade storre svarsspridning än gruppen som använde sig av läroboken.

4.3.3 Fråga tre

På fråga tre har grupp 1 5% som uppnått betygssteget A medan grupp 2 har 24% som uppnått 

detsamma. Samtliga som uppnått detta betygssteg har dock uppgett liknande svar, oavsett vilken 

informationskälla  de  använt  sig  av.  I  svaren  framgår  det  att  båda grupperna  har  utgått  från ett 

abstrakt tänkande till  ett  personligt  där de lyckats få fram både allmän talanpassning och egna 

upplevelser av denna talanpassning. De som har betyg A i båda grupperna har uppnått betygssteget 

A genom att de har dragit egna paralleller till hur samtal med en äldre person som till exempel en 

mormor och ungdomsspråk inte är desamma, vilket synliggors i elevsvaret från grupp 2 nedan:
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Med olika människor kan vi känna att vi har olika status och det kan avgora hur vi använder språket. 

Om du pratar med någon äldre och som du respekterar använder du ett mer respektfullt språk, och om 

du pratar med någon du aldrig har träffat använder du antagligen ett mer formellt språk. Medan med 

dina närmaste vänner är det mer avslappnat. Man anpassar sitt språk for att kunna passa in. När vuxna 

pratar med barn anpassar de sitt språk enligt barnets färdighet och språkliga utveckling. Jag känner själv 

att när jag är tränare så anpassar jag mitt språk for att visa att de ska lyssna på mig, att det är jag som

 bestämmer. Jag tror att man anpassar sitt språk for att via respekt, gruppkänsla, artighet med mera. Man

 anpassar sitt språk hela tiden, jämt och ständigt, automatiskt.

Fråga tre har även 5% från grupp 1 som har uppgett ett underkänt svar medan 20% av svaren från 

grupp  2  är  underkända.  De  underkända  svaren  i  grupperna  liknar  även  här  varandra  då  båda 

grupperna  framhåller  korta  svar  av  konstaterande  karaktär  att  man  som  talare  ändrar  sitt  tal 

beroende på vem man pratar  med.  Svaren är dock inte  tillräckligt  utvecklade  for  att  uppnå ett 

godkänt betyg. Några i grupp 2 framhåller också att man påverkas av grupptryck och vänskapsband. 

Sammanfattningsvis kan vi genom detta se att det kvalitativa innehållet inte skiljer sig mycket åt 

mellan grupperna på fråga tre men att grupp 2 har en storre andel som har uppnått ett A än vad 

grupp 1 har. Dessutom har grupp 2 en storre andel som har erhållit ett F än vad grupp 1 har.

4.3.4 Fråga fyra

Fråga fyra har inga uppvisade resultat for A, utan B är det hogsta betygssteget som några elever från  

båda grupperna uppnådde. 5% i grupp 1 har uppnått ett B medan grupp 2 har 12% som har uppnått 

betyget B. I de två grupperna är svaren som uppnått ett B liknande och kretsar kring samhorighet 

kopplat till  dialekter, slang och språkskillnader. Svaren beror hur ungdomar känner samhorighet 

genom slang,  hur  språk  skapar  avstånd  när  man inte  forstår  men även  dialekter  som avslojar 

skillnader i uttal eller samhorighet vid mote av sin egen dialekt. Eleverna har resonerat kring flera 

av de olika språkområdena men svaren är inte tillräckligt utvecklade for att nå betygssteget A.

  50% av  svaren  från  grupp  1  är  underkända  medan  grupp  2  har  64% underkända  svar.  De 

underkända svaren från båda grupperna har ofta en konstaterande karaktär. I grupp 1 forekommer 

till overvägande del konstateranden om dialekters olikhet, något som i mindre grad forekommer i 

svaren från grupp 2. I grupp 2 är snarare svar som tar upp att man pratar olika med olika personer 

mer forekommande. I detta kan vi se att de elevsvar som nått ett B, och därmed presterat bäst på 

frågan,  inte  skiljer  sig  märkbart  åt  oavsett  informationskälla  medan  det  däremot  är  skillnader 

innehållsmässigt mellan de underkända svaren. Inom respektive grupp ter sig de underkända svaren 

tämligen lika medan de skiljer sig mot varandra. Detta indikerar att det i dessa underkända elevsvar 
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märks  att  eleverna  har  använt  sig  av  olika  informationskällor  på  grund av  att  de  upprätthåller 

samma form men olika innehåll.

4.3.5 Fråga fem

Fråga  fem  har  inga  svar  som uppnår  betygsstegen  A eller  B,  utan  de  bästa  svaren  från  båda 

grupperna motsvarar ett C. Grupp 1 har 5% som har uppnått ett C medan grupp 2 har 12% som 

uppnått samma betyg. Dessa elevsvar diskuterar främst slang och svordomar samt hur ungdomar 

särskiljer sig från vuxna genom användandet av slang och svordomar och det i sin tur kan skapa 

negativa  attityder.  Det  saknas  vidareutveckling  bland  resonemangen  kring  attityder  till 

språkområdena dialekt, slang och svordomar vilket gor att inget elevsvar kan betygssättas hogre än 

ett C.

   Antalet svar som motsvarar ett F på betygsskalan är 50% i grupp 1 och 40% i grupp 2. Här skiljer 

sig de underkända svaren något åt, då många från grupp 1 tolkat begreppet attityder som kopplat till 

humor  och  tonlägen  snarare  än  åsikt.  I  läroboken  finns  det  dock  inget  skrivet  om humor  och 

tonlägen utan kopplingen mellan attityd som något som hor till humor och tonlägen är skapat av 

eleverna själva utan påverkan från deras informationskälla. Grupp 2 är mer inriktade på resonemang 

kring olika åsikter om dialekter, slang och svordomar. Resonemangen är dock sådana att det märks 

att eleverna har missforstått frågan, vilket syns i exempelvis ett elevsvar från grupp 2:

Den positiva attityden är att man kan uttrycka sig bättre eller storre. Man kanske känner sig bekvämare

 att använda vissa ord än andra. Med olika dialekter kan det vara mer känslosamt. Dialekter väcker 

känslor, minnen och associationer, och i det svenska reklamsammanhang hor vi dem ofta. Påfallande 

ofta, om man tänker efter. Ungdomar säger sig använda svordomar framforallt när de är arga eller att 

det sker rent spontant.

Detta  missforstådda  svar  kan  indikera  att  frågan är  svår  att  hitta  "rätt"  svar  på  internet,  vilket 

antyddes i pilotstudien då vi blev varse om att många missvisande svar påträffas vid en sokning.
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5 Diskussion

Nedan  foljer  en  metoddiskussion  där  vår  valda  metod  diskuteras.  Avsnittet  foljs  av  en 

resultatdiskussion där de främsta resultaten från vår studie framhävs och diskuteras i relation till 

den bakgrund och tidigare forskning som presenterats for uppsatsen.

5.1 Metoddiskussion

Denna studie grundar sig på en kvantitativ samt en kvalitativ undersokningsmetod for att undersoka 

lärobok- och internetsvar från två elevgrupper. Vi valde att använda oss av oppna frågor i studien på 

grund av att vi ville återspegla respondenternas egna åsikter istället for svar som var anpassade efter 

våra alternativ. Denscombe (2012, s. 221) forstärker att oppna frågor är den mest framgångsrika 

frågetypen om vi är intresserade av respondenternas egna formuleringar, vilket stärker vårt val av 

oppna frågor. Däremot kan ett visst motstånd väckas då vi genom att använda oss av oppna frågor 

kräver en storre ansträngning av eleverna. Om vi däremot hade använt oss av fasta frågor hade vi 

gått  miste om elevernas  egna formuleringar  och på så vis  frångått  syftet  med studien även om 

antalet respondenter kanske hade okat något (Denscombe, 2012, s. 221–222).

   En intervju hade inte heller gynnat vår studie då antalet deltagande i en intervju blir begränsat 

jämfort med den frågestudie vi genomforde. For att få samma antal respondenter till studien skulle 

vi i sådana fall behova genomfora en gruppintervju (Denscombe, 2012, s. 236) vilket i sig skulle 

påverka våra studiesvar då vi ror oss bort från det tänkta syftet att se till elevernas individuella 

tolkningar och svar.  Vi anser därfor att valet av oppna frågor är det  bästa for studiens syfte då 

elevernas individuella svar och tolkningar är det som har storst värde for oss i vår studie.

   På grund av att vår metod i det efterfoljande skedet snarare efterliknar en experimentstudie så 

okar vår ansats att fokusera studien till att byggas upp av elevernas svar på studiefrågorna. I en 

experimentstudie soks svar på orsaken bakom ett resultat (Denscombe, 2012, s. 76), vilket vi har 

efterfoljt i och med att vi sokt elevsvarens påverkan av informationskälla.

   Vårt material kan dock ha påverkats av den mänskliga faktorn då elevernas dagsform kan ha 

påverkat  resultatet.  Om vi  hade  genomfort  studien  med samma elever  fast  en  annan dag  eller 

tidpunkt kan resultatet ha skiljt sig från det resultat vi fick genom den genomforda undersokningen. 

Elevernas motivation kan också ha påverkat materialet då vi påpekade att  studien inte påverkar 

deras kursresultat eller kan tillgodogoras till deras studier på annat sätt. Detta kan ha en negativ 

påverkan på elevernas motivation att prestera sitt bästa i studien. Limberg, Hultgren & Jarneving 

(2002, s. 90) fortydligar att informationssokning också är beroende av uppgiftens utformning, vilka 
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informationssystem eleverna soker i och hur väl de forstår dessa system. Till vilken grad eleverna 

påverkades av detta kan vi inte veta mer än att resultaten kan ha påverkats och kan se annorlunda ut 

i andra elevgrupper.

   Med tanke på att vi inte haft någon kontakt med de berorda klasserna innan studien har vi inte 

heller  haft  någon medvetenhet  om elevernas  skilda  forutsättningar  och  särskilda  behov.  Vi  har 

därfor  inte  tagit  storre  hänsyn till  elevernas  skilda  forutsättningar,  vilket  är  något  som kan ha 

påverkat våra resultat. Till exempel kan elevernas läsvana och huruvida de är fortrogna med att läsa 

och forstå längre texter påverka resultatet (Armbruster & Armstrong, 1993, s. 146). For att besvara 

våra frågeställningar kring elevers informationssokning på internet eller i en lärobok är det dock 

nodvändigt att genomfora undersokningen i två elevgrupper. Huruvida den mänskliga faktorn av 

deras motivation, forutsättningar eller vana styr resultatet är inte mojligt att besvara men dock en 

faktor som påverkar resultatet. Vi får se till det resultat vi har och dra slutsatser av det insamlade 

materialet.

5.2 Resultatdiskussion

Nedan foljer vår resultatdiskussion under två avsnitt som behandlar tidsaspekt, utelämnade svar, 

missforstådda svar samt betygsspridning och svarsinnehåll. 

5.2.1 Tidsaspekt, utelämnade svar och missförstådda svar

I resultatet framgår det att grupp 2 som svarade på frågorna med hjälp av internet påborjade att 

avsluta sina frågor 10 minuter tidigare än grupp 1 som svarade på frågorna med hjälp av en lärobok. 

Vidare så ansåg sig samtliga i grupp 2 färdiga med alla uppgifter efter att 60 minuter hade gått 

medan vissa i grupp 1 ansåg att de inte hunnit svara på alla frågor. Wallace & Kupperman (1997, s. 

16) framhåller elevers behov av att snabbt hitta ett svar for att bli färdiga med uppgiften okar vid 

internetbaserad informationssokning. Detta bidrar till att de inte soker på flera webbsidor, djupläser 

texter eller fortsätter leta efter bättre svar. I och med att grupp 2, som var den grupp som använde 

sig av internetbaserade informationskällor, blev färdiga med undersokningen tidigare än grupp 1 

som använde sig av en lärobok som informationskälla kan vi se tendenser i vår undersokning som 

overensstämmer med Wallace & Kuppermans tes. I och med att grupp 2 på fråga tre och fyra har 

fler  elever  med underkänt  resultat  än vad som återfinns  i  grupp 1 är  det  mojligt  att  det  är  en 

indikation på att  de har hastat  sig igenom undersokningen och därmed upprätthåller  Wallace & 

Kuppermans tes. A andra sidan har grupp 2 fler elever med hogt betyg på samtliga frågor än vad 
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grupp 1 har, vilket motsäger tesen.

   Utformningen av frågorna till undersokningen var två enklare frågor som inledning foljt av tre 

frågor som kräver att eleven resonerar for att nå ett hogre betyg. Båda gruppernas sammanlagda 

utelämnade svar var nästintill på en likvärdig nivå. Grupp 1 har sammanlagt 5% utelämnade svar 

medan grupp 2 har 5.6% utelämnade svar.  Alla i grupp 1 besvarade fråga ett och två som inte 

krävde något storre resonemang. Däremot är grupp 2s procentandel av utelämnade svar for fråga ett 

och två hog. I och med att frågorna var enklare i sin utformning samt låg tidigt i formuläret kan inte 

tidsbrist vara en anledning till utelämnade svar på fråga ett och två. I studien har grupp 1 besvarat 

de forsta frågorna men utelämnat svar på fråga fyra och fem. Grupp 2 har utelämnade svar på 

samtliga frågor.

   I grupp 1 uppgav vissa elever att de inte var färdiga när tiden for undersokningen var slut medan 

alla i grupp 2 uppgav att de hade skrivit färdigt. De utelämnade svaren kan alltså i grupp 1:s fall till 

viss del härledas till att alla elever inte hann svara på alla frågor. Grupp 1 fick leta information i ett 

angivet kapitel i läroboken  Svenska Impulser 1 (2011). De fick således soka efter informationen 

själva i kapitlet och den information som krävdes for att besvara frågorna kom inte i kronologisk 

ordning.  Det var således en uppgift  med blandad foljd. Trots att  eleverna ganska ofta använder 

läroboken infaller det oftare att de soker svar på frågor med hjälp av internet. Limberg, Hultgren  & 

Jarneving  (2002,  s  90)  poängterar  att  elevers  informationssokningsprocess  är  beroende  av 

uppgiftens  utformning,  informationssokningsmetoden  och  vanan  av  att  använda 

informationssokningsmetoden. Med detta som bakgrund kan en anledning till utelämnade svar vara 

att eleverna i grupp 1 inte hann besvara dem inom den angivna tidsramen, kanske på grund av att 

det tog lång tid for dem att soka rätt på informationen i läroboken.

   Grupp 2 har utelämnade svar på alla frågor trots att samtliga elever uppgav att de var klara med 

uppgiften.  Hillman  Pinheiro  (2004)  uppger  att  internet  är  ett  tidsodande  redskap  som  kräver 

kunskap om användningen for att bli ett hjälpande verktyg. Vidare påpekar Wallace & Kupperman 

(1997, s 16) elevers behov av att  snabbt  hitta  rätt  svar  på internet.  For att  koppla detta  till  de 

utelämnade  svaren  från  grupp  2  kan  vi  dra  paralleller  till  att  vissa  elever  efter  en  stunds 

informationssokning mojligtvis  känt att de inte hittat  rätt  svar och därmed gått  vidare till  nästa 

fråga.

5.2.2 Betygsspridning och innehåll

Om vi ser till betygssättningen overlag for fråga tre till fem ser vi att grupp 1 både har ett lägre antal  

som har presterat ett A såväl som ett F jämfort med grupp 2:s resultat. Grupp 1 har totalt 1,6% som 
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har  uppgett  ett  svar  som  motsvarar  ett  A medan  grupp  2  totalt  har  8%  som  når  ett  A.  For 

betygsstegens F-del finner vi att grupp 1 har totalt 35% medan grupp 2 totalt har 41,3%. Detta kan 

vi  sammankoppla  med olika  informationssokningsmetoder.  I  lärobocker  forekommer  fakta  som 

forverkligar de mål som står i kursplanen (Juhlin Svensson, 2000, s. 40) medan internetkällor ofta 

är  skapade  i  andra  syften  än  att  fungera  som  läromedel  (Skolverket,  2006,  s.  11–12).  Med 

datoriseringen  okar  även  informationsflodet  vilket  i  positiv  mening  betyder  att  elever  kan  få 

åtkomst till mer utforlig information än vad som är sammanfattat i lärobocker. I negativ mening ges 

den internetsokande eleven tillgång till kontroversiell information som kanske inte lämpar sig for 

studieuppgiftens syfte (Skolverket, 2000). Om vi kopplar detta till elevernas resultat ser vi att grupp 

1 har en hogre andel som klarat ett godkänt betygssteg än vad grupp 2 har. Detta kan mojligtvis 

härroras  till  att  grupp  1  baserar  sina  svar  på  information  från  en  lärobok  som  upprätthåller 

kursplanens mål. Grupp 2 kan ha fått ett storre utfall av icke godkända elever på grund av att de 

baserat sina svar på källor som primärt sett inte fungerar som läromedel.

   A andra sidan har grupp 1 färre elever som uppnått ett A än vad grupp 2 har. Om vi kopplar det till  

informationssokningsmetoder kan vi anta att grupp 1 fått ett lägre utfall av elever som presterat på 

A-nivå på grund av lärobokens begränsade omfång av fakta. Om vi istället ser till den andel som 

uppnått A i grupp 2 finner vi ett storre utfall. Detta kan kopplas till att eleverna i grupp 2 kan ha haft 

tillgång till  mer utforlig information på internet  än vad som var sammanfattat  i  läroboken som 

grupp 1 använde sig av.

   Av de tre frågorna som bedomdes var det bara på fråga tre som svaren uppnådde betyg A. På fråga  

fyra utgjorde betyg B den hogsta bedomningen i båda grupperna och på fråga fem utgjorde betyg C 

den hogsta bedomningen i båda grupperna. Innehållsmässigt mellan grupp 1 och grupp 2 på dessa 

hogsta betygssteg på respektive frågor skiljer sig inte svaren märkbart  åt utan svaren innehåller 

reflektion, resonemang samt exempel där eleverna fortydligar sitt resonemang. Däremot finns det 

overlag stora innehållsliga skillnader kring betyget F på de tre olika frågorna. Detta kan kopplas till 

hur  viktig  läsformåga  och  lässtrategier  är  vid  informationssokning,  som Limberg,  Hultgren  & 

Jarneving (2002, s. 39, s. 90) beskriver, men även hur skoluppgiften är utformad. Dessa tre frågor är 

av resonerande karaktär och kräver att eleven reflekterar for att nå ett hogre betyg.

   På fråga tre skiljer  sig dock inte F-svaren märkbart  åt  i  de två grupperna.  Svaren är i  båda 

grupperna av konstaterande karaktär och därmed väldigt korta. Fråga fyra uppvisar också F-svar 

som är korta och av konstaterande karaktär men här behandlar de båda grupperna olika information. 

I grupp 1 forekommer till overvägande del konstateranden om dialekters olikhet medan elevsvaren i 

grupp 2 snarare tar upp att man pratar olika med olika personer. Formen på svaren är i stort sett lika 
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mellan grupperna medan innehållet skiljer sig åt. Detta indikerar att det i dessa underkända elevsvar 

märks att eleverna har använt sig av olika informationskällor. På fråga fem skiljer sig F-svaren åt då 

eleverna  i  grupp 1 diskuterar  begreppet  attityd som en attityd kopplat  till  humor  och  tonlägen 

snarare än åsikt. Grupp 2 är mer inriktade på resonemang kring olika åsikter om dialekter, slang och 

svordomar. Flera elever har missforstått frågorna medan flera också har uppgett ett felaktigt svar. 

Detta kan vara en negativ aspekt av Wallace & Kuppermans (1997, s. 16) tes att elever gärna vill 

hitta rätt svar så snabbt som mojligt vid informationssokning. Elever kan ha ett behov av att snabbt 

hitta  rätt  svar  i  såväl  lärobocker  som  på  internet  trots  att  frågeställningen  i  skoluppgiften  är 

utformad med hogre krav for att uppnå ett hogre betyg. Eleverna behover dock även utvecklade 

lässtrategier  vid  informationssokning  for  att  kunna  tolka  svaret  for  skoluppgiften  (Limberg, 

Hultgren & Jarneving 2002, s. 39, s. 90).

   I  pilotstudien  framgick  det  även  att  det  forekommer  många  missvisande  svar  vid  en 

internetsokning där många av träffarna behandlar ämnet men tar en annan riktning än den som 

svarar på frågan. For att sammankoppla detta med Wallace & Kuppermans (1997, s. 16) tes kan det 

betyda att eleverna snabbt hittar något som de anser behandlar ämnet och väljer det som svar på 

frågan, trots att de kanske inte fullständigt satt in sig i svarsinnehållet. Detta märks i fråga fem på 

svarsalternativen for både grupp 1 och 2. 

   Genomsnittsbetyget på fråga tre, fyra och fem visar att det totalt sett inte kan synas någon skillnad 

mellan de två grupperna vid betygsättning då båda grupperna erholl ett genomsnittligt betyg av D 

på fråga tre, E på fråga fyra och även E på fråga fem. Det liktydiga genomsnittsbetyget visar på att 

grupperna  totalt  sett  uppvisar  ett  liknande  betygsmässigt  resultat.  De  unika  resultaten  på  de 

betygsgrundade frågorna påvisar ändock att det är skillnader mellan de två grupperna i form av 

innehåll och betygsättning då fler från grupp 2 har presterat i botten och toppen på betygsskalan 

medan svaren från grupp 1 snarare är på mitten av skalan.

6 Sammanfattning och avslutning

Syftet med uppsatsen var att undersoka elevsvar i svenskämnet som antingen utgår från en lärobok i 

svenskämnet som informationskälla eller  från internet som informationskälla.  Dessutom ville vi 

betygssätta dessa svar for att på ett tydligare sätt kunna analysera resultaten. For att komplettera 

undersokningen foljer en kortfattad, sammanfattande redogorelse som svarar på frågeställningarna: 

"Hur forhåller sig svaren som baseras på läroboken till svaren som baseras på internetsokning sett 

till  innehåll,  betygssättning  och  andra  utmärkande  faktorer?"  samt  "Hur  fordelar  sig 

betygsspridningen på elevsvaren enligt den bedomning som vi gjort  tillsammans med en extern 
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lärare utifrån den svenska kursplanen for gymnasiekursen Svenska 1?"

   I resultatet och diskussionen poängteras att vi har skilda svar mellan de två elevgrupperna. Vi har 

upptäckt att gruppen som använde internet som informationskälla var snabbare att besvara frågorna 

än gruppen som använde läroboken. Detta kan forklaras genom litteraturen som poängterade att 

elever  gärna  vill  hitta  rätt  svar  så  snabbt  som  mojligt  vid  informationssokning  på  internet. 

Elevgruppen som använde läroboken var begränsad till en källa for informationssokning och några 

elever  angav  även  att  de  inte  hann  hitta  svar  till  alla  frågor.  Detta  visar  hur  viktigt  valet  av 

informationskälla är sett till tidsaspekten och svarsmojligheten.

   I  resultatet  uppmärksammades även skillnader mellan antalet A- och F-bedomningar i de två 

grupperna där fler i gruppen som använde internet (grupp 2) var i topp och botten på betygsskalan 

än i gruppen som använde läroboken (grupp 1). Det var däremot fler i grupp 1 som klarade den 

godkända  betygsgränsen  men  misslyckades  med  att  få  det  bästa  betyget.  Om  vi  ser  till 

betygssättningen var de sista två frågorna svårare då fler i de båda grupperna både har missforstått 

och utelämnat svar, samt erhållit betyg F.

   Denna studie behandlar svar utifrån två informationskällor och ställer dem i kontrast till varandra. 

Detta är ett  begränsat och svårmanovrerat  område då studien får  lägre tillforlitlighet  baserat  på 

undersokningens  storlek,  elevforutsättningar  samt  elevers  motivation  till  att  prestera  sitt  bästa. 

Ändock presenterar denna studie en inledning till ett bredare perspektiv kring informationskällors 

påverkan på elevsvar. Vi ville genom denna studie lyfta en diskussion kring problematiken med de 

forutsättningar elever får genom olika informationskällor så som internet och en lärobok. Detta är 

dock något som bor efterforskas i storre skala for att säkerställa utfallet. Denna studie är enbart en 

liten byggsten i ett storre pedagogiskt perspektiv. For att lyfta perspektivet mot framtida forskning 

inom  området  och  sammanfattningsvis  nyttja  det  positiva  utfall  ur  vår  studie  bor  fler 

internetbaserade läromedel utformas så att internet kan användas i studiesyfte. Informationen kan 

därmed vara läromedelsgranskad så att den foljer kursplanen. Då slipper eleverna navigera i det 

enorma  utbudet  på  internet,  undgå  missvisande  träffar  och  informationen  håller  en  godtagbar 

standard. Samtidigt går arbetet snabbare och smidigare än vad det hade gjort i lärobocker. Det vore 

också intressant att ta del av en studie som behandlar fler lärobocker som kan stå i kontrast till 

internetsokning då vi i vår studie endast varit begränsade till en lärobok. Framforallt bor studien 

genomforas i storre skala for att några generella slutsatser ska kunna uppenbaras ur resultatet.
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Bilaga 1, Missivbrev
Missivbrev 

Lärobok vs Internet En studie av elevers svar utifrån olika informationskällor. 

Vi heter Elin Granqvist och Josefina Ryttersson och är lärarstudenter på Mälardalens hogskola. Nu i 

host skriver vi en C-uppsats om elevsvar i svenskämnet. 

Information om studien: I studien ska vi undersoka elevsvar i två klasser. Eleverna ska få svara på 

samma frågor. Ena klassen får använda sig av läroboken Svenska Impulser 1 medan den andra 

klassen får använda sig av Internet. Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersokning.

Syftet med undersokningen är att overgripande undersoka de svar eleverna får genom att använda 

sig av en lärobok i svenskämnet som informationskälla. For att kunna sätta studien i perspektiv 

undersoks även Internet som informationskälla. 

Frågeställningarna for att undersoka detta lyder: 

• Hur forhåller sig svaren som baseras på läroboken till svaren som baseras på 

Internetsokning?

• Hur betygssätts svarens form och kunskapsinnehåll enligt det svenska betygsystemet?

Än så länge finns det knappt någon forskning kring elevsvar så denna studie kommer bidra med nya 

resultat om elevers svar från olika informationskällor. 

Vi har i samråd med Tomas och Lena blivit tilldelade två klasser som kommer delta i  

undersokningen. Ni kommer därfor under lektionen individuellt få svara på de frågor vi har 

utformat for studien. Era svar lägger grunden for vår uppsats. Det är därfor viktigt att ni tar 

undersokningen på allvar och gor ert bästa for att svara på frågorna. 
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Ni kommer att vara helt anonyma i studien. När ni har svarat på frågorna via er dator vill vi att ni 

skriver ut era svar och lämnar in dem till oss. Ni ska inte skriva namn på pappret. På så vis är svaren 

redan anonyma när de lämnas in. Det enda vi kommer skilja på är att gruppen som har svarat med 

hjälp av läroboken och gruppen som har svarat med hjälp av Internet skiljs åt. Efter att uppsatsen 

har blivit godkänd kommer samtligt material att slängas. 

Ert deltagande i undersokningen är helt frivilligt. Ni har rätten att när som helst avbryta 

ert deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser for er. Ert deltagande 

är dock viktigt for vår uppsats och vi hoppas att ni alla vill vara med for att hjälpa oss att kunna 

bidra med ny information kring elevsvar i svenskämnet. 

Undersokningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens hogskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Elin Granqvist, 073-0455198, egt10002@student.mdh.se Josefina Ryttersson, 073-9834503, 

jrn06003@student.mdh.se 

Ytterligare upplysningar lämnas av vår uppsatshandledare Gustav Bockgård, 021-151702, 

gustav.bockgard@mdh.se 

Västerås 2014-11-11 
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Bilaga 2, Frågeformulär

Lärobok vs Internet En studie av elevsvar utifrån olika informationskällor. 

Ni har blivit utvalda att medverka i vår undersokning som vi ska gora i vår C-uppsats. Då studien 
ska belysa huruvida det är någon skillnad på svaren beroende på om de svarande har använt sig av 
Internet eller lärobok kommer vissa få svara med hjälp av fri användning av Internet medan vissa 
får svara med hjälp av en lärobok. Vi onskar att ni svarar så detaljerat och utforligt som mojligt på 
frågorna då det kommer ge oss bättre forutsättningar for analysen av svaren. Ni har lektionstillfället 
på er att svara på frågorna så forsok att utnyttja tiden så att alla frågor hinner bli besvarade. 

De två forsta frågorna kräver endast svar medan de tre sista även kräver era egna tankar, 
erfarenheter och resonemang. Detta är for att frågorna ska uppnå betygskriterierna for 
gymnasiekursen Svenska 1. 

Ni svarar på frågorna via er dator. När ni har svarat på alla frågor skriver ni ut dokumentet och ger 
det till oss. Ditt namn bor inte stå någonstans i dokumentet. 

Lämna gärna kommentarer om hur ni uppfattade studien och frågorna. Vi tackar er for att ni ställer 
upp i vår studie. Er medverkan gor vår uppsats mojlig. 

•    Hur kommer nya ord in i språket? 

•    Vilken funktion fyller slangspråket? 

•    Hur och varför förändrar vi vårt språk i vissa umgängeskretsar eller situationer? 
Förklara och resonera genom konkreta exempel som du har läst om eller upplevt själv. 

•    På vilka sätt kan språk och språkbruk markera samhörighet eller avstånd? 
Resonera till exempel inom områdena språk, dialekt och slang. 

•    Vilka positiva eller negativa attityder kan vi ha till dialekter, slang och svordomar? 
Varför har vi dessa attityder? Resonera kring vad du tror. 

Ovriga kommentarer: 
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