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Sammandrag 

Språk och skrivande är viktigt i alla ämnen vilket såväl forskare som lärare vittnar om. Äm-

nesplanerna för svenska och samhällskunskap ger utrymme för skrivande på olika sätt (se bi-

laga 3 och 4). Den här studien visar vilken betydelse som skrivkompetenserna har både när 

det gäller de rent språkliga bitarna och de mer innehållsmässiga. Detta undersöks genom att 

lämna ut enkäter till samtliga elever på samhällsprogrammet på en skola i mellersta Norrland, 

samt genom att genomföra intervjuer med tre samhällslärare och tre svensklärare. Resultatet 

av undersökningen visar att lärare och elever till stor del är överens om vad som är viktigt i de 

olika ämnena. Både lärare och elever menar att skrivkompetenser som är relaterade till språ-

kets form är mycket viktigt i svenska, men intervjuerna med lärarna visar att språkets form 

kanske har större betydelse för bedömningen än vad eleverna tror. Detta beror på att lärare i 

alla ämnen påverkas, i sin helhetsbedömning, av texter med stora ortografiska, morfologiska 

eller syntaktiska fel. Ett annat resultat som framkommer av studien är att förmågan att skriva 

vetenskapligt och objektivt är något som klassificeras som mycket viktigt hos lärarna i både 

svenskas och samhällskunskap på den gymnasieskola som undersökts. Slutligen visar också 

undersökningen att lärare i båda ämnena arbetar aktivt och metodiskt med att tydligt förklara 

begrepp som eleverna ska använda sig av i sina texter.  

 

Nyckelord: Bedömning, didaktik, literacy, processkrivande, samhällskunskap, skrivkompeten-

ser, språkinriktad undervisning, svenska.  
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1 Inledning 

Genom historien har skriftspråket minst sagt haft stor inverkan på samhällets utveckling. 

Med hjälp av skriftspråket kunde man samla information och bygga upp gemensamma sam-

hällen. I dagens samhälle är kraven och förväntningarna på språkfärdigheter i bland annat 

skrift mycket höga, i och med skriftspråkets framskjutna roll (Lundgren & Säljö 2014:25). 

Syftet med 2011 års reformerade gymnasieskola är enligt läroplanen för gymnasieskolan 

[Lgy11] följande: ”varje elev ska genom sin gymnasieutbildning bli väl förberedd för yrkes-

verksamhet direkt efter gymnasieskolan eller för fortsatta högskolestudier” (Skolverket 

2011:12). Gymnasieskolan har med andra ord en viktig uppgift i att lära eleverna att ut-

veckla ett så välfungerande skriftspråk som möjligt. Skar (2013:1) menar att skrivande och 

utveckling av skrivandet är ett hett ämne, vilket kan bero på att det moderna samhället ställer 

höga krav på språkanvändningen.  

Ämnet för den här uppsatsen är det svenska språket, språkinriktad undervisning, di-

daktik och vad olika skrivkompetenser som är relaterade till form, funktion och innehåll har 

för betydelse för bedömningen i två olika ämnen – svenska och samhällskunskap. Att de två 

ämnena är olika är självklart och det blir tydligt när man undersöker ämnes- och ämnespla-

nerna för de olika ämnena (se bilaga 3 och 4). Svenskämnet kan ses som ett traditionellt 

skrivämne där formen är, om inte viktigast, i alla fall viktig. Samhällskunskap har inte sam-

ma skrivtradition, även om eleverna skriver en del även där. Hajer & Meestringa (2014:7) 

menar att språket är mycket viktigt i alla ämnen. Om lärare i samtliga ämnen fokuserar på 

hur språket hanteras av eleverna kan dessa lägga mer vikt vid att planera hur kunskaper och 

förmågor utvecklas bäst. Palmer & Östlund-Stjärnegårdh (2015:9) menar att även om skri-

vande är vanligt och viktigt i allaämnen, så är det som är speciellt med svenskämnet att skri-

vandet är så centralt i ämnets kurser. I den här undersökningen kommer saken belysas från 

två håll: lärarnas och elevernas. På så sätt kommer två olika perspektiv utkristallisera sig och 

undersökningen får därmed en heltäckande bild. Kanske finns där skillnader som är intres-

santa ur ett pedagogiskt, didaktiskt perspektiv.  
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2 Bakgrund 

I kapitel 2 kommer bakgrunden till undersökningsområdet att presenteras. Först ges en över-

sikt över svenskämnet och samhällskunskapsämnets roll och historia i gymnasieskolan. Slut-

ligen redogörs för undersökningens definition av begreppet skrivkompetens.  

2.1 Skolans styrdokument 

I läroplanen för gymnasieskolan [Lgy11] anges att lärare, i en rapport från Högskoleverket 

som gjordes 2011, uttrycker att studenter skriver allt sämre (Skolverket 2011:27). Meningen 

är att eleverna i alla gymnasiets ämnen ska utveckla sitt språk (Skolverket 2011). Ett av pro-

grammålen för samhällsvetenskapsprogrammet (SKOLFS 1999:12) anger att eleven ”kan 

kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter 

om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling” (Skolverket 2011). 

I examensmålen för samhällsprogrammet anges att ”Utbildningen ska utveckla elever-

nas förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika 

kunskapsområden. Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sig i varierande skriv- och 

talsituationer på framför allt svenska och engelska” (Skolverket 2016).  

I läroplanen för gymnasieskolan [Lgy11] anges vidare att eleverna sedan 2011 förvän-

tas skriva ett gymnasiearbete vars syfte är att förberedda eleverna på det vetenskapliga tän-

kandet och skrivandet (Skolverket 2011:45). 

2.1.1 Skrivande i svenska 

Svenskämnet är oavsett hur man räknar det största ämnet i skolan. Det handlar om ett ämne 

som är tvådelat: där ryms de båda forskningsområdena Svenska språket och Litteraturveten-

skap (Ask 2012:7). I ämnesplanen [Lgy11] för ämnet svenska lyfts skrivandet fram som vä-

sentligt. Undervisningen ska bland annat leda fram till att eleven ”utvecklar kunskaper om 

språkriktighet i text”, ”utformar texter som fungerar väl i sitt sammanhang” och ”producerar 

texter med utgångspunkt ur det lästa”. Vidare anges ”formulera sig och kommunicera i tal 

och skrift” och ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” som två sa-

ker som undervisningen ska utveckla (Skolverket 2016). Eleverna förväntas kunna skriva 

flera olika typer av texter i flera olika sammanhang och för olika syften (Palmér & Stjärne-

gårdh 2014:9).  
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2.1.2 Skrivande i samhällskunskap 

I läroplanen för gymnasieskolan [Lgy 11] anges som en del av syftet med ämnet samhälls-

kunskap att eleverna” Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka 

kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern inform-

ationsteknik”. Vidare fastställs också att ”Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhälls-

kunskap i olika presentationsformer” som något som ska utvecklas i kursen. I Skolverkets 

riktlinjer [Lgy11] för gymnasieskolans kursmål och kunskapskrav för kurserna Samhälls-

kunskap 1a1, 1a2, 1b, 2 och 3 anges tydliga språkliga mål och krav. Eleverna ska bland an-

nat diskutera, analysera, reflektera, värdera, beskriva, dra slutsatser samt analysera samhälls-

frågor ur olika perspektiv (Skolverket 2016).  

Skrivandet är en avancerad kognitiv process med flera nivåer. Dessutom är det ett kul-

turellt verktyg som har gett oss människor möjlighet att skapa kunskap som förs vidare i ge-

nerationer. Därför är skrivandet ett viktigt instrument i lärandet. Skrivandet tvingar eleverna 

att tänka självständigt och tillämpa sina kunskaper. Skrivuppgifter som innefattar aktivt skri-

vande kan användas i samhällskunskap. Dessa uppgifter tillåter eleverna att arbeta med olika 

kunskapsområden och sätta sig in i hur områdesspecifika texter ser ut (Långström & Virta 

2011:106). 

2.2 Literacy och literacypraktiker 

Vår förmåga att kommunicera i skrift är något vi människor utvecklat. Talad och skriftspråk-

lig kommunikation skiljer sig åt i det att långt ifrån alla talade språk har skrift. För att kunna 

lära sig skriva måste man gå i skolan, vilket beskrivs som anledningen till att skolor kom till 

för cirka 5000 år sedan. I skolan finns idag många olika uppfattningar om hur läs- och skriv-

förmågor ska utvecklas, vilket visar att det är en grundläggande fråga i samhället. En av 

dessa uppfattningar är att barn lär sig allra bäst om skrivandet får utvecklas i naturliga, me-

ningsfulla sammanhang. Man brukar tala om det engelskspråkiga begreppet literacy för att 

beskriva användandet av skrift och förmågan att uttrycka sig med skriftspråk. När skrift är 

en del i undervisningen talar man om literacypraktiker (Lundgren & Säljö 2014:359–360). 

Skolans literacypraktiker ser olika ut beroende på vilket sammanhang, exempelvis ämne, de 

skrivs i. Skrivandet och läsandet kan se helt olika ut beroende på vilket ämne de utförs i.   

Literacypraktikerna har även förändrats över tid – de ser helt olika ut i dag mot för 50 eller 

100 år sedan. En tydlig utveckling är att eleverna allt mer är delaktiga i och medskapare av 
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literacypraktikerna. Detta beskrivs som en följd av att förståelsen för hur viktigt språket är 

för oss och vårt liv i dagens samhälle, ökar. I alla ämnen är språket ett viktigt redskap för att 

skapa förståelse för den värld och det samhälle vi lever i. Detta har som följd att alla lärare 

måste ha kunskap om vilka literacypraktiker som finns och bör finnas i det specifika ämnet. 

Läraren bör också hjälpa eleverna i dennes möte med skolans textvärldar och de textvärldar 

som man kan komma att möta utanför skolan (Lundgren & Säljö 2014:364). 

2.3 Språkinriktad undervisning 

I skolans alla ämnen har språket stor inverkan på lärandet. Pedagoger som insett hur avgö-

rande språkhanteringen är, kan ställa in siktet på hur kunskaper och förmågor bäst utvecklas, 

och sätta ihop språkutveckling med kunskapsutveckling. Detta kallas för språkinriktad 

undervisning. Den språkinriktade undervisningen riktar in sig på att eleverna ska nå såväl 

kunskapsmål som språkliga mål. På gymnasiet går språket mot att blir allt mer ämnesrelate-

rat, alltså att varje ämne har sitt speciella språk. Ämnesspråken skiljer sig från skolspråket, 

som är ett mer övergripande språk som används i skolan generellt sätt (Hajer & Meestringa 

2009:7). Språkinriktad undervisning kan te sig på olika sätt, men ett grunddrag är att läraren 

eftersträvar en balans i samspelet mellan lärare och elever. Samtidigt som högt ställda krav 

ställs, finns stöd, handledning och aktiverande pedagogik närvarande. Den språkinriktade 

undervisningen beskrivs utifrån sju punkter. För det första ställs öppna frågor, som hjälper 

eleverna i tankeprocessen. För det andra finns mycket visuellt och taktilt stöd att tillgå,     

exempelvis bilder, grafer och tredimensionella figurer. För det tredje erbjuds ett stort antal 

texter, det vill säga läroböcker, andra källor, muntlig information från videor och dvd:er, lä-

rare och intervjuer. För det fjärde tillåts eleverna använda de aktuella begreppen genom att 

använda dem aktivt i skrivuppgifter. För det femte tas olika interaktionsskapande arbetssätt i 

bruk. För det sjätte tillåts eleverna tala om vilka svårigheter de har med sitt språk och att 

själva fundera över vad som kan göras för att utvecklas åt rätt håll. Den sjunde och sista 

aspekten i språkinriktad undervisning handlar om att kontinuerliga utvärderingar finns, som 

utgör en fast punkt i undervisningen (Hajer & Meestringa 2009:30).  

2.3.1 Språkfärdigheter – form, funktion och innehåll 

Språkfärdighet är ett mångfacetterat begrepp. Där ingår form, funktion, innehåll och strategi. 

Den första punkten, språkets form, handlar det om att förstå olika språkljud, stavning, hur 
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ord böjs eller hur meningar byggs. Dessa tillsammans bildar det som också kallas språkfär-

dighetens lingvistiska aspekt. Det är inte ovanligt att den lingvistiska aspekten dominerar, 

alltså att läraren lägger störst vikt vid det lingvistiska så att eleverna inte tillåts göra några 

som helst felstavningar eller felaktiga meningskonstruktioner. Ett korrekt språk kan vara en 

målsättning, men undervisningen måste ta ett större grepp om språkfärdigheten än så. Den 

andra punkten avser hur man använder språket, det vill säga språkets funktion. Här ryms 

kunskaper om hur man anpassar sitt språk till olika situationer. I skolan kan det handla om 

att skriva olika texttyper i olika sammanhang. För det tredje handlar begreppet språkfärdig-

het också om språkets betydelsesida, det vill säga den semantiska aspekten. Här är kun-

skaper om ord en viktig del. Dock inte ord i bemärkelse av enstaka ord, utan ordet och det 

sammanhang det befinner sig i. Den strategiska aspekten är språkfärdighetens fjärde aspekt. 

Här handlar det om att en person kan anpassa sitt språk efter rådande omständigheter. 

Kanske märker han eller hon att det som denne vill säga inte kommer fram, och kan då om-

formulera sig. Det utmärker en person med god strategisk språkfärdighet. Kunskaper i detta 

är nödvändigt för att bland annat kunna bestämma över sitt språkbruk och sin språkinlär-

ningsprocess (Meestringa 2009:32). 

2.4 Processorienterad skrivundervisning 

Den processorienterade skrivundervisningen blev allt mer populär för 20–30 år sedan och 

beskrivs som motsatsen till den gamla, produktinriktade, skrivundervisningen. Grundtanken 

med den processorienterade skrivundervisningen är att eleverna ska få en stärkt roll i under-

visningsprocess och skrivprocess. Teorins förespråkare menar att språk och tanke hänger 

ihop på ett sätt som gör att både språk och kunskap utvecklas under själva skrivandet. Skri-

vandet ses som en process som kan bedrivas tillsammans med andra, såväl lärare som elever. 

Texterna kan på så sätt få en ”riktig” läsare, och på så sätt kommer man runt den tradition-

ella och lite tråkiga situationen att elev skriver till lärare. Eleverna lyfts även fram i förarsä-

tet för sin egen inlärningsprocess, snarare än att ses som passiva mottagare av lärarens kom-

munikation. I den processorienterade skrivundervisningen ser man på skrivandet som något 

som utvecklas genom aktivitet, det vill säga att elever reflekterar kring sina texter tillsam-

mans med andra elever. I mångt och mycket är det Vygotskys tankar om språk och tanke 

som färgat den processorienterade skrivundervisningen. Processpedagogiken är ett naturligt 

inslag i dagens skola och anges numera i gymnasieskolans kursplaner (Nyström 2000:17–

18). I den här undersökningen är resonemang om den processinriktade skrivundervisningen 
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ett viktigt inslag eftersom det är en av de avgörande teorierna när det kommer till temat för 

min undersökning, som ju är skrivande i skolan.  

2.5 Modell för bedömning av elevtexter 

Att bedöma och analysera elevers texter är en nödvändig del av en lärares arbete. Läraren 

ska hjälpa eleven att nå framåt med sitt skrivande: kanske behöver något läggas till för att 

texten ska bli tydligare, eller kanske behöver den omstruktureras? Läraren ska peka på vad 

eleven behöver lägga ned mer arbete på för att utveckla sitt skrivande. Men i en lärares ar-

betsuppgifter ingår också att betygssätta elevernas texter. Som lärare man bör titta på inne-

håll och källanvändning, disposition och sammanhang, språk och stil samt 

helhetsbedömning i bedömningen av elevtexter (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2014:11). 

Östlund-Stjärnegårdh (2014) har, som jag tolkar det, ett fokus på svenskämnet i sin bok. I 

min undersökning har jag valt att låta deras modell gälla för vidare resonemang om textskri-

vande i såväl svenska som samhällskunskap.  

2.5.1 Innehåll och källanvändning 

Läraren ska bedöma hur eleven bemästrar olika texttyper och dess olika karaktärsdrag. Även 

källhänvisningen ska bedömas. En väl fungerande text som innehåller flera olika källor och 

presenterar källorna på ett sätt som är lätt för läsaren att hänga med i. Eleven ska också 

kunna skilja mellan citat och referat och använda respektive sätt att referera på. Läraren ska 

också titta på hur självständigt och kritiskt eleven förhåller sig till källor (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2015:23–24). 

2.5.2 Disposition och sammanhang 

Här analyseras bland annat textens struktur och disposition. En text kan vara disponerad på 

flera sätt. En vanlig disposition är den klassiska med inledning, huvuddel och avslutning. 

Läraren ska också bedöma proportionen mellan de olika delarna. En elev som behärskar 

skriftspråket har kontroll över hur texten är disponerad och hur mycket utrymme som ges re-

spektive del. När det gäller sammanhanget i en text är begrepp som referensbindning och 

ledfamiljer, sammanhangssignaler och styckeindelning grundläggande. Vad gäller referens-

bindningen så finns det i en fungerande text grupper av ord som utgör textens tema. Dessa 
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ord återkommer genom hela texten i olika versioner. En text får ett rörigt intryck om den 

inte har några ledfamiljer, detta eftersom texten då tappar sitt sammanhang. Sammanhangs-

signaler benämns som ord som berättar hur texten hänger ihop. Orden binder ihop satser och 

meningar så att läsaren vet hur han eller hon ska förstå texten. Sammanhangssignalerna skil-

jer sig åt från texttyp till texttyp, även om de inte är bundna till de olika texttyperna. Sam-

manhangssignaler som säger något om tid är vanliga i berättande texter, preciserande sam-

manhangssignaler är vanliga i utredande texter och i argumenterande texter är det vanligt att 

sammanhangssignalerna uttrycker någon form av motsättning. Konnektivbindning är ett tyd-

ligt sätt att visa ett samband i texten. Detta innebär att skribenten använder sig av konjunkt-

ioner, subjunktioner och konjunktionella adverb för att markera samband. Läraren ska också 

bedöma hur eleven hanterar styckeindelningen. Denna hjälper såväl skribent som läsare att 

se hur texten är strukturerad och vad i texten som hör ihop. Det finns två typer av styckemar-

keringar: indrag och blankrad. Indrag är mest användbart i texter som ska läsas i tryck, me-

dan blankrad är mest användbart i texter som ska läsas på skärm. (Palmér & Östlund-Stjär-

negårdh 2015:24–25). 

2.5.3 Språk och stil 

I en välskriven text ska språket vara så varierat och tydligt att läsaren problemfritt kan förstå 

texten. Att språket är varierat märks i ordförrådet. En elev som har ett stort ordförråd har för-

måga att skriva en text som inte uppfattas som upprepande. Till detta hör också förmågan att 

skriva bygga ut nominalfraser. En skicklig skribent har förmågan att bygga längre nominal-

fraser som beskriver huvudordet. Även i ordföljden kan variation märkas, exempelvis att 

skribenten förlägger viktig information i början av meningen. En duktig skribent inleder inte 

alltid med ett kort subjekt utan varierar genom att exempelvis förlägga ett adverbial eller ett 

objekt till fundamentet. Variation rekommenderas också i meningslängd eftersom en bland-

ning av korta och långa meningar är behagligare att läsa. Stilmedel är också något som lära-

ren ska titta på. Exempel på stilmedel kan vara retoriska frågor, variationer och metaforer. 

Ett stilistiskt säkert språk och höga betyg går hand i hand. Eleven bör också vara medveten 

om och följa allmänna skriftspråkliga regler. Gör eleven inte det riskerar det att störa läsaren 

och ta uppmärksamheten från texten. Språkriktighet och stil är kopplat till varandra. Ibland 

kan det fylla ett stilistiskt syfte att skriva och böja ord på ett talspråkligt sätt. Under den här 

kategorin analyseras bland annat att textens språk är tydligt, varierat och överensstämmer 

med språkliga regler (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:28–29). 
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2.5.4 Helhetsbedömning 

Här görs en sammanfattande textanalys vilket innefattar bland annat huruvida texten passar 

in i den givna kommunikationssituationen. Det innebär att läraren tittar på om eleven uppfat-

tat den texttyp och genre som läraren är ute efter. I helhetsbedömningen tittar läraren också 

på huruvida textens syfte framgår på ett explicit sätt. Det som fokuseras bör också vara tex-

tens grad av mottagaranpassning och hur tydligt och klart budskapet är. Här tittar läraren 

också på hur texten uppfyller kriterierna för innehåll och källanvändning, disposition och 

sammanhang samt språk och stil (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:30-31). 

2.6 Skrivkompetenser 

Berge (2005) har genomfört gedigen forskning med skrivkompetens i fokus. I begreppet in-

kluderas ett antal olika områden som exempelvis skrivande i alla ämnen, multimodalitet, 

skrivande anpassat till olika situationer. Fem värderingskriterier for skrivkompetens tas upp 

i Berges rapport: Det första värderingskriteriet är kommunikativ kvalitet, som handlar om i 

vilken grad skribentens skrivande är relevant till sammanhanget. Det andra värderingskrite-

riet är innehåll, vilket avser hur skribenten har tagit till sig den kunskap som krävs för att ut-

veckla texten på ett relevant sätt. Det tredje värderingskriteriet är textuppbyggnad. Med det 

menas om skribenten har förmåga att skapa en enhetlig text med en form som gör att läsaren 

förstår hur texten är uppbyggd och vad textens syfte är. Det fjärde värderingskriteriet är 

språkbruk, vilket avser förmågan att använda språkets resurser. Detta innebär bland annat att 

skribenten använder relevanta ord och en syntax som fungerar i sammanhanget. Det femte 

och sista värderingskriteriet är rättstavning, språkriktighet och användande av skriftmediet. 

Detta handlar helt enkelt om att skribenten bör utveckla kunskaper om hur språket används 

på ett korrekt sätt (Berge 2005:9-12).  

2.7 Begreppsdefinition 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare och elever värderar olika skrivkom-

petenser i svenska och samhällskunskap. Inom området finns en rad begrepp som används 

för att beskriva liknande saker. Språkfärdighet används av Hajer och Mestringa (2014). Med 

det avses inte bara skrivande utan även andra handlingar där man använder språket. Att fo-

kusera på skrivandet genom att använda begreppet skrivfärdighet har övervägts, men det 

kändes inte helt passande. Detta är kanske beroende av dess konnotationer till begreppet 
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”läs-och skrivfärdighet” som skulle vara missvisande i den här undersökningen. Liknande 

problematik finns med det engelskspråkiga begreppet litteracy: det ringar inte riktigt in skri-

vandet. Att valet slutligen föll på begreppet skrivkompetens beror således på att det specifi-

cerar att det är skrivandet som avses och ingenting annat. Berge (2005) använder begreppet 

på ett liknande sätt som i den här undersökningen, vilket åter igen visar på dess användbar-

het i sammanhanget.  När jag i den här uppsatsen använder ordet skrivkompetens åsyftas de 

aspekter som tidigare presenteras: ett skrivperspektiv på Hajer och Meestringas (2014) ge-

nomgång av språkfärdigheter samt Palmer & Östlund-Stjärnegårdhs (2015) modell för be-

dömning av elevtexter. Med begreppet skrivkompetens avses således i den här undersök-

ningen en kombination av dessa teorier – Den lingvistiska aspekten som innefattar hur ele-

ver använder sig av elevernas språk och stil i sina texter, den funktionella aspekten som av-

ser elevernas förmåga att anpassa sitt skrivande till olika situationer samt den semantiska 

aspekten som står för skrivandets innehåll – alltså hur eleverna använder och förstår begrepp 

i sitt skrivande. Det är dessa begrepp som bland annat kommer att ligga till grund för under-

sökningens metod. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Skrivande i svenska 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) har studerat gränsen mellan godkänt och icke godkänt i 

svenska. Resultatet av hennes studie visar att en elev som inte löst uppgiften, skrivit en kort 

text, inte klarat av argumentation eller annat efterfrågat innehåll, inte träffat rätt på genre och 

texttyp och inte har ordning i sin text blir underkänd. Nyström identifierar den talspråkliga 

formen dom som ett klart skiljande drag mellan G och IG. En annan sak som klart ökar ris-

ken för att få icke godkänt i sin text är om eleven genom exempelvis satsradning inte når ut 

med texten. Ytterligare ett krav för G på en text i svenska är att texten har ett innehåll som är 

relevant. Källanvändning beskrivs i undersökningen som ett ”sätt att berika sin text”. Ny-

ström tar också upp berättande texter, och visar i sin undersökning på att svensklärare kän-

ner en viss osäkerhet inför den texttypen och vad som faktiskt ska bedömas. Det framkom-

mer i Nyströms undersökning, genom de kommentarer och intervjuer som ingår i den, att 

”adekvat och relevant innehåll” har en central position i bedömningen av en text. Här menar 

Nyström att det processinriktade skrivandet kan hjälpa eleven att skapa ett mer kvalitativt 

innehåll. Slutsatsen av undersökningen blir att lärare lägger större vikt vid språkets innehåll 

än vid språkets form (Nyström 2000:185–192).  

3.2 Skrivande i samhällskunskap 

Wesslén (2011) har i sin doktorsavhandling studerat språket i samhällskunskap ur såväl ett 

elevperspektiv som ett lärarperspektiv. Hon har fokuserat allt språk som elever använder sig 

av under lektionerna, vilket betyder att skrivandet enbart är en del av studien (Wesslén 

2011:18). När man använder språket i ett nytt sammanhang utvecklas såväl språkförmåga 

som tankeförmåga. Ett konkret exempel på det kan vara en elev i gymnasiet som kommer i 

kontakt med ett samhällsvetenskapligt begrepp och upptäcker att det finns mer bakom be-

greppet. På detta sätt utvecklas språket och kunskapen samtidigt. I avhandlingen presenteras 

annan forskning som visar att det är nödvändigt att läraren gör eleverna medvetna om sam-

hällskunskapens språkliga aspekt. Detta är starkt kopplat till elevernas framgång. Wesslén 

själv menar att den egna undersökningen visar att om läraren lägger liten vikt vid uppgifter 

där eleverna får använda språket i samhällskunskap, motiveras inte eleverna tillräckligt för 
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att lägga ned tid på att uttrycka sig i skrift. Undersökningen visar också att eleverna som stu-

derats inte får tillräckligt med stöd i att utföra de språkliga aktiviteter som efterfrågas. Elever 

producerar bättre texter med mer utbyggda resonemang om de får ett stöd av läraren. Om 

stödet inte finns, minskar också antalet texter med ett väl utbyggda resonemang. Ett resone-

mang är uppbyggt av förmågor som språkliga funktioner och ämnesanknutna begrepp, och 

Wesslén menar att det faktum att gymnasieelever är dåliga på att resonera är känt sedan 

länge (Wesslén 2011:160–162). 

3.3 Skrivande i alla ämnen 

Nyström (2000) har gjort en undersökning där det framkommer att skrivundervisningen ser 

olika ut i svenskämnet och i andra ämnen. Hon menar att eleverna i svenskämnet övar på 

skrivandet i sig, utan att det finns ett specificerat innehåll som texten ska handla om. Samti-

digt är det precis tvärtom i samhällskunskapen. Där finns det ett tydligt innehåll, men skri-

vandet sker utan någon undervisning i textens utformning. Nyström menar att dessa situat-

ioner skulle kunna utnyttjas bättre genom att samarbeta mellan ämnena. I undersökningen 

menar hon också att eleverna är medvetna om hur de bedöms, och att de kan välja vilken 

nivå de lägger sina texter på utefter det (Nyström 2000:183). Vidare menar Nyström att 

skolskrivandet inte har samma kommunikativa syfte som skrivandet har i andra samman-

hang. I skolan skriver eleverna ofta utan ett riktigt sammanhang, vilket beskrivs som ett 

grundläggande problem med skrivandet i skolan. Nyström lyfter fram forskning som benäm-

ner skolskrivandet som ”låtsasskrivande” (Nyström 2000:25–26). Nyström har studerat vilka 

genrer som ingår i skolskrivandet och fått fram att skolskrivandet domineras av två specifika 

genrer: faktaredovisning och utredande uppsats. Ingen av dessa texttyper är exempel på text-

typer som Nyström (2000:25-26) beskriver som ”ny skrivpedagogik”, exempelvis att det 

finns en mottagare utanför skolans värld.  

Berge (2005) har i sin forskning om skrivkompetens i den norska skolan tagit fram 

skrivkompetenshjulet som illustrerar de olika skrivkompetenserna och hur de hänger ihop. 

Berge (2005:11).  
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Modell 1: Berges skrivkompetenshjul (2005).  

 

 

Den inre cirkeln innehåller grundläggande skrivkompetenserna som exempelvis självreflekt-

ion, meningsskapande, konstruktion av textvärldar samt kunskapsutveckling samtidigt som 

den yttre cirkeln innehåller de grundläggande skrivhandlingarna som exempelvis kommuni-

cera med andra, reflektera över egna erfarenheter och anväda skrift som stöttning för kogni-

tiva processer. På detta sätt blir de grundläggande skrivkompetenserna kopplade till skriv-

handlingarna. Syftet med skrivkompetenshjulet är att ge en generell bild av vad vi kan an-

vända skrivande till. Hjulet kan användas till att på ett systematiskt sätt skilja mellan allt vi 

använder skrivandet till, samt också vara till hjälp för att visa vad man bör fokusera på i en 

viss skrivuppgift (Berge 2005:13).  
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3.4 Skrivbedömning 

Gustaf Skar (2013) har i sin doktorsavhandling undersökt validiteten och likvärdigheten i 

skrivbedömningen på gymnasiet. I avhandlingen menar Skar (2013:2) att ett problem med 

gymnasiets skrivundervisning är att vi vet så lite om hur skrivbedömning i realiteten går till 

och hur elevers skrivförmåga faktiskt bedö ms rent betygsmässigt. Vidare menar Skar 

(2013:6) att en förutsättning för att eleverna ska nå goda resultat i sitt skrivande är att ele-

verna fått möjlighet att lära sig det som faktiskt ska bedömas. Studien visar de facto att det 

finns ett problem i det att lärarna till eleverna inte formulerar vad som faktiskt bedöms i tex-

terna. Skar (2013) menar att det finns en ”vaghet” i kommunikationen med eleverna som gör 

att lärarnas tydlighet kan ifrågasättas. Det finns här även en skillnad mellan lärare och elev. 

Eleverna har i flera av fallen som studerats lite annan uppfattning om vad som läraren fak-

tiskt bedömer. I vissa fall har eleverna en smalare uppfattning än läraren. Exempelvis sva-

rade någon elev att läraren bedömer ”val av ord”. Elevens uppfattning om vad som bedöms 

kan också vara vidare än lärarens. Exempelvis svarade någon elev att det som bedöms är 

”hur jag löser uppgiften” (Skar 2013:180). 
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4 Syfte och metod 

Kapitel 4 kommer att inledas med en beskrivning av studiens syfte samt de frågeställningar 

som studien utgår ifrån. Därefter redovisas vilka vetenskapliga metoder som valts för att ge-

nomföra undersökningen, hur urvalet gått till samt en redogörelse för genomförandet av stu-

dien.  

4.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad lärare och elever anser att olika skrivkompe-

tenser har för betydelse i bedömningen av texter i svenskämnet och ämnet samhällskunskap. 

Vidare vill jag undersöka om det finns några skillnader mellan ämnena å ena sidan och i 

uppfattningarna hos lärare och elever å andra sidan. Följande forskningsfrågor kommer jag 

att utgå från i min undersökning: 

 

 Vad anser svensklärare och samhällslärare om skriftspråkets betydelse för bedöm-

ningen av texter i sina ämnen? 

 Vad anser lärare och elever att olika skrivkompetenser har för betydelse för bedöm-

ningen av texter som skrivs i ämnet svenska? 

 Vad anser lärare och elever att olika skrivkompetenser har för betydelse för bedöm-

ningen av texter som skrivs i ämnet samhällskunskap? 

 Vad kan enligt lärarna göras didaktiskt för att lyfta skrivandet i båda ämnena? 

4.2 Metodisk utgångspunkt 

I den här undersökningen har modell för bedömning för elevtext i Palmér & Östlund-Stjär-

negårdh fungerat som utgångspunkt tillsammans med Hajer och Meestringas (2014) genom-

gång av de olika språkfärdigheterna. Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs modell ger en god 

bild av vad som är att önska när det kommer till elevers skrivande när det kommer till inne-

håll och källanvändning, disposition och sammanhang samt språk och stil. När enkäter och 

intervjuer, som senare ska beskrivas i detalj, har utarbetats har modellen fungerat som grund 

för frågorna. Begreppet språkfärdighet är hämtat ur Hajer och Meestringa (2014). I deras 

bok innefattar språkfärdighet allt språk: talat som skrivet. I den här undersökningen ligger 
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fokus på skrivande och därför väljer jag i fortsättningen att använda begreppet skrivfärdig-

het. Med det avses därmed den lingvistiska aspekten, den funktionella aspekten och den se-

mantiska aspekten i elevernas skrivande i svenska och samhällskunskap.  

4.3 Val av vetenskaplig metod 

Kvantitativ metod används ofta när det gäller siffror. Om det är ord som längre, fler, och 

mer som undersökningen ska besvara, har sannolikt en kvantitativ metod valts. Om man inte 

är ute efter den typen av resultat och helt kan undvika den typen av mängdfrågor, är det san-

nolikt kvalitativ metod som forskaren bör använda. Inte sällan kan de också kombineras 

(Trost 2012:9, 19). I den här undersökningen används såväl kvantitativ metod som kvalitativ 

metod. Detta beror alltså på att jag vill få en bred uppfattning om elevernas uppfattning om 

olika skrivkompetensers betydelse för bedömningen av sina texter, samtidigt som jag vill få 

en djupare förståelse för lärarnas resonemang om saken. Jag kommer nu närmare beskriva 

dessa två metoder.  

4.3.1 Kvantitativa enkäter 

Enkätformuläret är ett mätinstrument. Det innebär att man med hjälp av enkätformuläret mä-

ter människors beteenden åsikter eller känslor. Med enkäter vill man kunna säga något om 

befolkningen i den population man undersöker, exempelvis att en viss procent beter sig si 

eller så (Trost 2012:29). De enkäter (se bilaga 2) som ingår i den här undersökningen består 

av nio frågor som rör olika skrivkompetenser. Frågorna är hämtade ur Palmér & Stjärne-

gårdh (2015) och deras modell för bedömning av elevtexter. Dessa redogörs för i kapitel 3. 

Enkätfrågorna är formulerade som ”hur viktigt är det att …”. 

4.3.2 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa forskningsintervjun har sin bakgrund i de intervjuer som sociologer genom-

förde under 1930- och 1940-talet. De senaste decennierna har intervjun som forskningsme-

tod varit populär inom pedagogik, hälso- och sjukvårdsforskning (Kvale & Brinkmann 

2009:17, 25). En kvalitativ intervju kännetecknas av sin kvalitativa frågeteknik och ostruktu-

rerade form, utan några givna svarsalternativ. Tanken med intervjun är att söka skapa en dia-

log som forskaren ska styra i så liten utsträckning som möjligt (Kvale & Brinkmann 
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2009:71). I den här undersökningen eftersträvas att samla lärarnas beskrivningar om vad de 

anser skrivfärdighetens betydelse i elevtexter i svenska och samhällskunskap. Att se verklig-

heten genom aktörernas perspektiv beskrivs som fenomenologi, något som ingår i den kvali-

tativa forskningsmetoden. En intervjuform som är kopplad till den fenomenologiska rikt-

ningen är den halvstrukturerade forskningsintervjun. Denna beskrivs som nära ett vanligt 

samtal mellan två människor. Det finns ingen bestämd ram för intervjun, men det är heller 

inget löst samtal. Till sin hjälp använder man en intervjuguide med förslag på frågor (Kvale 

& Brinkmann 2009:42–43). Förhoppningen med den här undersökningen är att intervjuerna 

ska ge upphov till diskussion rörande svenska språkets roll för bedömningen i de två ämnen 

som undersökes. Ramen för intervjuerna är baserade på samma litteratur som frågorna i en-

käterna. Givetvis behandlade intervjuerna området mer på djupet i och med att det fanns ut-

rymme för följdfrågor. Senare, under rubriken genomförande, kommer förberedelserna inför 

intervjuerna redogöras för.   

4.4 Urval 

Ett urval måste göras i en undersökning eftersom det är omöjligt att samla in data från alla 

människor som ingår i den population man undersöker. När det gäller enkäterna krävs, för 

att kunna dra slutsatser om populationen, att undersökningen gjort ett representativt urval 

(Trost 2012:27). I den här undersökningen har jag valt elever och lärare som studerar och 

undervisar på en skola i mellersta Norrland. Initialt gjordes en enda enkät som behandlade 

båda ämnena, men i samråd med min handledare bestämdes det att eleverna ska få svara på 

enkäter vid två tillfällen: under en samhällslektion och under en svensklektion. Detta ef-

tersom det annars finns risk att eleverna lämnar identiska svar på såväl svenska som sam-

hällskunskap. Ett alternativ här var att välja klasser och lärare från något av de andra hög-

skoleförberedande programmen exempelvis teknik eller ekonomi. Ett problem med det till-

vägagångssättet är att varken teknik- eller ekonomistudenterna läser samhällskunskap i tvåan 

eller trean. Ytterligare ett problem här är att teknikprogrammets första årskurs läser sam-

hällskunskap och svenska med samma lärare. Detta fungerar inte med studiens syfte som 

bland annat är att jämföra skillnader mellan samhällslärare och svensklärare. Med bakgrund 

av det gjordes valet att gå vidare med enbart samhällsprogrammet. Således tillhör undersök-

ningens informanter samhällsprogrammets årskull 2014, 2015 och 2016. De lärare som in-

tervjuas i studien är svenskläraren och samhällsläraren för vardera årskull.  
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4.5 Material 

Materialet till den här uppsatsen består av svar från enkäter som delades ut till tre olika klas-

ser. Varje klass fick svara på enkäterna två gånger: en gång under en samhällslektion och en 

gång under en svensklektion. Enkäterna består av nio frågor som berör hur viktigt eleverna 

uppfattar att olika skrivkompetenser är (se bilaga 2). Enkäterna ligger till grund för en kvan-

titativ analys av elevernas bild av de olika skrivkompetensernas roll i respektive ämne. En-

kätfrågorna är framtagna med den mall för bedömning i Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

(2015) som tidigare lyfts fram. Undersökningens material har samlats in under slutet av april 

och början av maj 2017. Ursprungsplanen var att varje klass skulle få svara på enkäten två 

gånger: första gången under en samhällslektion och andra gången under en svensklektion. 

En av elevgrupperna fick dock svara på enkäterna gällande svenskämnet under en annan 

lektion. Eleverna var dock väl medvetna om att det var svenskämnet de skulle ha i åtanke 

när de svarade. Undersökningen drabbades av ett bortfall, då en av grupperna inte kunde 

svara på några enkäter gällande samhällskunskapen. På en av svensklektionerna var också 

flera av eleverna frånvarande, vilket medförde ännu ett bortfall. Totalt delades 74 enkäter ut: 

35 under två lektioner i samhällskunskap och 39 under tre lektioner i svenska. Nedan pre-

senteras enkätmaterialet i form av en uppställning:  

 

Fördelning av enkätsvar 

 Enkät 1: Samhällslektion med klass 1: 18 elever, 18 enkätsvar.   

 Enkät 2: Svensklektion med klass 1: 18 elever, 18 enkätsvar.  

 Enkät 3: Bortfall 

 Enkät 4: Svensklektion med klass 2: 9 elever, 9 enkätsvar. 

 Enkät 5: Samhällslektion med klass 3: 17 elever, 17 enkätsvar. 

 Enkät 6: Svensklektion med klass 2: 17 elever, 11 enkätsvar. 

 

Materialet består även av svar från intervjuer med sex olika lärare – tre i svenska och tre i 

samhällskunskap. Intervjusvaren ligger till grund för den kvalitativa delen av undersök-

ningen. Även intervjufrågorna är hämtade ur de delar i Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

(2015) och Hajer & Meestringa (2014) som rör bedömning och språkfärdigheter. Här följer 

en lista över de olika intervjuerna och hur lång tid de tog.  
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Fördelning av intervjuerna 

 Intervju 1: Kvinna i 40-årsåldern och svensklärare i klass 2:  Tid: 37 minuter.  

 Intervju 2: Kvinna i 60-årsåldern och svensklärare i klass 3. Tid: 25 minuter.  

 Intervju 3: Kvinna i 30-årsåldern och svensklärare i klass 1.  Tid: 30 minuter.  

 Intervju 4: Man i 40-årsåldern och samhällslärare i klass 1. Tid: 35 minuter 

 Intervju 5: Kvinna i 60-årsåldern och samhällslärare i klass 3. Tid: 38 minuter. 

 Intervju 6: Man i 40-årsåldern och samhällslärare i en annan klass. Tid: 37 minuter. 

 

Den ursprungliga idén var, som jag beskrivit ovan, att intervjuer skulle ske med undervi-

sande lärare för de klasser som jag lämnat ut enkäter till. Undantaget är Lärare 6, som fick 

agera stand-in åt en av klassernas samhällslärare, som inte var intresserad av att delta.  

4.6 Genomförande 

Enkäter och intervjuer förbereddes under mitten av april 2017. Enkätfrågorna formulerades 

med hjälp av Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs (2015) modell för bedömning av elevtext 

som beskrivs närmare under kapitel 2. Enkäterna (se bilaga 2) utformades i layoutprogram-

met Adobe Indesign. Berörda lärare kontaktades via mejl, där de tillfrågades om de var in-

tresserade att viga 15 minuter av en lektion för eleverna att svara på undersökningens enkät-

frågor. Undervisande lärare tillfrågades även om de var intresserade av att ställa upp på en 

cirka 30 minuter lång intervju. Alla lärare, utom en, svarade ja och de flesta visade stort in-

tresse för undersökningen. I slutet av april 2017 lämnades enkäterna ut vid två tillfällen i 

varje klass. Vid utdelningen av enkäterna var jag själv närvarande i klassrummet. Förutom 

att jag presenterade mig själv, min undersökning och enkäterna fanns jag där för att svara på 

frågor om gällande enkäten. Några frågor dök upp: En av eleverna under en av samhällslekt-

ionerna frågade mig ”vad menas med ämnesspecifika begrepp?”. Flera andra elever frågade 

om det var obligatoriskt att lämna en övrig kommentar, varav jag naturligtvis svarade att så 

inte var fallet. I början av maj genomfördes sedan intervjuerna med de sex lärarna. Med 

hjälp av en smart phone av märket Sony spelades intervjuerna in. Senare transkriberades de 

med hjälp av ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. De respondenter som undervisar i 

svenska fick namnen Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. De respondenter som undervisar i 

samhällskunskap fick namnen Lärare 4, Lärare 5 och Lärare 6. Intervjuerna tog i genomsnitt 

30–35 minuter och att transkribera en intervju tog två till tre timmar. Exempelvis skratt och 
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pauser lades vikt vid enbart när det på något sätt påverkade betydelsen. Efter transkribe-

ringen lästes intervjuerna noggrant flera gånger, varpå nyckelord och teman lokaliserades. 

De transkriberade intervjuerna har analyserats med undersökningens frågeställningar som 

utgångspunkt. Undersökningens forskningsfrågor, som formulerades i kapitel 4, är:  

- Vad anser svensklärare och samhällslärare om skriftspråkets betydelse för bedömningen av 

- Vad anser lärare och elever att olika skrivkompetenser har för betydelse för bedömningen 

av  texter som skrivs i svenska? 

- Vad anser lärare och elever att olika skrivkompetenser har för betydelse för bedömningen 

av texter som skrivs i ämnet samhällskunskap? 

- Vad kan enligt lärarna göras didaktiskt för att lyfta skrivandet i båda ämnena? 

4.7 Forskningsetiska principer 

När det kommer till forskningsetik är en viktig aspekt att inte skada eller utlämna en delta-

gare. En annan aspekt är att den ansvarige forskaren måste se till att materialinsamlingen har 

gått till på rätt sätt och att det inte fuskats någonstans längs vägen (Wallén 1996:131-132). 

Den här undersökningen följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrå-

det, u.å.). De lärare och elever som valde att delta i undersökningen gjordes i ett tidigt skede 

medvetna om att deras deltagande var frivilligt. Vid varje enkätutlämning kommunicerades 

detta ut till eleverna. På så sätt uppfyller undersökningen vetenskapsrådets informationskrav. 

Även samtyckeskravet är uppfyllt. Enligt vetenskapsrådet ska samtycke alltid inhämtas när 

deltagarna gör en aktiv insats. Det har gjorts i den här undersökningen. Konfidentialitetskra-

vet innebär att utomstående inte ska kunna komma åt de uppgifter som studiens deltagare 

lämnar. I den här undersökningen har alla givits möjlighet till anonymitet såväl när det gäller 

dem som person som när det gäller den skola och den kommun de arbetar i. Materialet från 

intervjuerna har enbart jag som genomfört undersökningen tillgång till. Intervjusvaren och 

enkätsvaren har enbart används i forskningssyfte och kommer aldrig användas till något an-

nat. Därmed uppfyller undersökningen vetenskapsrådets nyttjandekrav, som innebär att 

materialet endast får användas i forskningssyfte. Deltagarna har erbjudits möjlighet att ta del 

av undersökningen och dess resultat, vilket kopplas till vetenskapsrådets (u.å.) rekommen-

dationer. 
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5 Resultat 

I kapitel 5 presenteras undersökningens resultat. Först kommer resultatet från elevenkäterna 

att presenteras tillsammans med några av de kommentarer som eleverna lämnade. Därefter 

kommer resultatet från intervjuerna med lärarna att presenteras. Efter de båda delarna kom-

mer en jämförelse göras, för att binda ihop enkäterna och intervjuerna och få en tydligare 

bild av resultatet.  

5.1 Elevenkäter 

Totalt besvarades 39 av de enkäter som lämnades ut under svensklektionerna. Under sam-

hällslektionerna besvarades 35 enkäter. Nedan presenteras resultatet i sin helhet genom en 

tabell för varje fråga. I tabellerna representerar den blå stapeln de enkäter som lämnades ut 

på svensklektionen. Den orangea stapeln visar de enkäter som lämnades ut under samhälls-

lektionen. Siffrorna presenteras i procentform. 

5.1.1 Hur viktigt är det att du stavar rätt? 

Det är tydligt att eleverna uppfattar stavning som mycket viktigt i svenska. Några elever för-

tydligar sitt resonemang genom att lämna skriftliga kommentarer. En av eleverna skriver 

”det är mycket viktigt då läraren bedömer min stavning också”. En annan är inne på samma 

bana ”svenska handlar om språket och då ingår stavning”, skriver denne. Några av eleverna 

lämnar skriftliga kommentarer. En elev skriver: ”Stavningen är inte så viktig men ändå 

måste man stava rätt”. En annan menar: ”Känns som att innehållet är viktigare än det språk-

liga”. En tredje skriver: ”Läraren verkar inte bry sig.”  

         Tabell 1 visar att 85 % av eleverna uppfattar att rättstavning är ”mycket viktigt” i 

svenska. Resterande 15 % svarar att rättstavning är ”ganska viktigt”. Ingen av eleverna upp-

fattar stavning som någonting oviktigt. På samma fråga fast gällande samhällsämnet, uppfat-

tar 57 % att stavningen är ”ganska viktig”, medan 11 % uppfattar att stavningen är ”mycket 

viktig”. Andelen elever som svarar att stavningen är ”inte särskilt viktig” i samhällskunskap 

är 26 % och andelen elever som uppfattar stavningen som ”inte alls viktig” är 6 %. svarar att 

stavningen är ”inte särskilt viktig”. 
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Tabell 1. Fördelning av svar på fråga 1 

 

 

5.1.2 Hur viktigt är det att du strukturerar texten? 

Att strukturera texten med styckeindelning och styckemarkering är viktigt i båda ämnena, 

visar enkätsvaren, om än lite viktigare i svenska. Även här lämnade några av eleverna några 

skriftliga kommentarer. En av eleverna som svarar på frågan under sin svensklektion kom-

menterar: ”Det beror väl på uppgiften men om läraren vill ha det så är det viktigt”. En an-

nan, också under en svensklektion, svarar att ”hur texten är strukturerad kan vara avgörande 

för betyget”.  

 

Tabell 2. Fördelning av svar på fråga 2 
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Tabell 2 visar hur 82 % av eleverna uppfattar att det är ”mycket viktigt” att strukturera sin 

text när de skriver texter i svenska. Andelen elever som svarar att det är ”ganska viktigt” att 

strukturera sin text i svenska är 18 %. Ingen av eleverna svarar ”inte särskilt viktigt” eller 

”inte viktigt alls”. På samma fråga fast gällande samhällsämnet uppfattar 31 % att det är 

”mycket viktigt” viktigt att de strukturerar texten när de skriver texter i samhällskunskap. 

Tabell 2 visar också att 54 % svarar ”ganska viktigt” på frågan medan 9 % och 6 % svarar 

”inte särskilt viktigt” respektive ”inte alls viktigt”.  

5.1.3 Hur viktigt är det att hålla sig till ämnet? 

Att hålla sig till ämnet är mycket viktigt i samhällskunskap, visar undersökningen. Några av 

de kommentarer som lämnades på enkäterna är ”röda tråden är viktig” i samhällskunskap re-

spektive ”läraren bör förstå vad du skriver om” i svenska.  

 

Tabell 3. Fördelning av svar på fråga 3 

 

 

Enkätsvaren visar att 51 % uppfattar det som ”mycket viktigt” att hålla sig till ämnet när de 

skriver texter i svenska. Tabell 3 visar att 49 % svarar ”ganska viktigt” på samma fråga. 

Ingen svarar varken ”inte särskilt viktigt” eller ”inte alls viktigt”. På samma fråga gällande 

samhällsämnet 80 % att det är ”mycket viktigt” att hålla sig till ämnet när de skriver texter i 

samhällskunskap. Resterande 20 % är av uppfattningen att det är ”ganska viktigt” att hålla 

sig till ämnet när de skriver texter i samhällskunskap. 
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5.1.4 Hur viktigt är det med stor bokstav och punkt? 

Att använda stor bokstav och punkt är mycket viktigt i svenska, visar enkätsvaren. ”Det är 

en grundregel” kommenterade någon av eleverna under en svensklektion. ”Det är alltid vik-

tigt”, kommenterade en annan under en samhällslektion.  

 

Tabell 4. Fördelning av svar på fråga 4 

 

 

Tabell 4 visar att 100 % av eleverna tycker att det är ”mycket viktigt” med stor bokstav och 

punkt när de skriver texter i svenska. I samhällsämnet uppfattar 17 % att det är ”mycket vik-

tigt”. ”Ganska viktigt” svarade 57 % att det är med stor bokstav och punkt, medan 23 % me-

nar att det är ”inte särskilt viktigt”. Tabellen visar också att 3 % uppfattar stor bokstav och 

punkt som ”inte alls viktigt” när de skriver samhällstexter.  

5.1.5 Hur viktigt är det med ett varierat språk? 

Ett varierat språkbruk uppfattas som mycket viktigare i svenska än i samhällskunskap, visar 

enkäterna. En av eleverna svarade ”för att öka intresse då samhällstexter kan bli avancerade 

och röriga”. På en av svensklektionerna svarade en av eleverna att ”man ska försöka att inte 

upprepa sig”.  
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Tabell 5. Fördelning av svar på fråga 5 

 

 

Tabell 5 visar att 41 % av eleverna uppfattar ett varierat språkbruk som ”mycket viktigt” när 

de skriver texter i svenskämnet. Vidare svarar 51 % att ett varierat språk är ”ganska viktigt” 

i svenska. Tabellen visar även att 8 % svarar att ett varierat språk är ”inte särskilt viktigt” i 

när de skriver texter i svenska. På samma fråga gällande samhällskunskap svarar 6 % att det 

är ”mycket viktigt” med ett varierat språk. Tabell 5 visar vidare att 54 % uppfattar ett varie-

rat språkbruk som ”ganska viktigt”, samt att 40 % svarar ”inte särskilt viktigt” på samma 

fråga. 

5.1.6 Hur viktigt är det att redovisa dina källor? 

Enkätsvaren visar att hantering av källor är viktigt i både samhällskunskap och svenska. 

Dock verkar det vara viktigare i samhällskunskapen. En av kommentarerna från en sam-

hällslektion gör gällande att det har med textens trovärdighet att göra. Under svensklektion-

erna lämnades inga kommentarer under den frågan.  
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Tabell 6. Fördelning av svar på fråga 6 

 

 

Tabell 6 visar att 28 % menar att det är ”mycket viktigt” att redovisa källor i texter de skri-

ver i svenskämnet. Totalt 64 % menar att det är ”ganska viktigt” i svenska, medan 8 % upp-

fattar samma sak som ”inte särskilt viktig”. I samhällsämnet uppfattar 74 % att det är mycket 

viktigt att redovisa källor när de skriver texter i samhällskunskap. Tabell 6 visar även att 20 

% svarar att det är ”ganska viktigt” att redovisa källor i samhällstexter, medan 6 % menar att 

samma sak är ”inte särskilt viktig”.  

5.1.7 Hur viktigt är det att använda sig av ett korrekt skriftspråk? 

Ett korrekt skriftspråk i svenskämnet uppfattas hos eleverna som mycket viktigt, visar 

undersökningen. Inga kommentarer lämnades på enkäterna i den här frågan varken i svenska 

eller samhällskunskap.  

 

Tabell 7. Fördelning av svar på fråga 7 
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Tabell 7 visar att 69 % av eleverna tycker att det är ”mycket viktigt” att använda dig av ett 

korrekt skriftspråk när de skriver texter i svenska. Av de besvarade enkäterna uppfattar 26 % 

att ett korrekt skriftspråk är ”ganska viktigt” i texter som skrivs i svenskämnet. Tabell 7 vi-

sar också att 5 % av a eleverna svarar att ett korrekt skriftspråk är ”inte särskilt viktigt” i 

svenska. På samma fråga fast kopplat till samhällskunskap svarade 6 % att ett korrekt skrift-

språk är ”mycket viktigt” i samhällstexter. Avslutningsvis visar 51 % att svarar ”ganska vik-

tigt” på samma fråga och 43 % uppfattar ett korrekt skriftspråk i samhällstexter som ”inte 

särskilt viktigt”.  

5.1.8 Hur viktigt är det att dela in texten i stycken? 

Vikten av styckeindelning verkar vara större i svenska än i samhällskunskap, enligt under-

sökningen. En av eleverna svarade som en kommentar vid sidan av att ”Jag har fått kom-

mentarer om det, men inget som ändrar på betyget tror jag”.  

 

Tabell 8. Fördelning av svar på fråga 8 

 

 

Tabell 8 visar att 59 % av eleverna uppfattar indelning av texten i stycken som ”mycket vik-

tigt”. Andelen som svarar ”ganska viktigt” på samma fråga är 41 %. Enkätsvaren från sam-

hällslektionen visar att 11 % uppfattar det som ”mycket viktigt”, medan 57 % svarar 

”ganska viktigt” och 32 % uppfattar indelning av samhällstexten i stycken som ”inte särskilt 

viktigt”.  
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5.1.9 Hur viktigt är det att använda sig av ämnesspecifika be-

grepp? 

Ämnesbegreppen är enligt resultatet av undersökningen att döma av mycket stor betydelse i 

samhällskunskap enligt eleverna. Detta återspeglas av kommentarerna på enkäten: En menar 

att det är ”större chans till högre betyg” om ämnesbegrepp används i texter, och att dessa 

därför är ”mycket viktiga”. I svenskämnet är eleverna lite osäkra i sina kommentarer. En 

elev svarade: ”har ingen aning”.  

 

Tabell 9. Fördelning av svar på fråga 9 

 

 

Tabell 9 visar att 67 % menar att det är ”ganska viktigt” att använda sig av ämnesspecifika 

begrepp när de skriver texter i svenska. ”Mycket viktigt” svarade 13 % av eleverna och 15 

% av eleverna svarade att ämnesspecifika begrepp är ”inte särskilt viktigt” att använda sig av 

när de skriver texter i svenska. Andelen elever som svarar ”inte alls viktigt” på frågan är 5 

%. På samma fråga kopplat till samhällskunskap svarar 57 % att det är ”mycket viktigt” att 

använda ämnesspecifika begrepp i samhällstexterna. Tabell 9 visar också att 34 % uppfattar 

att detta är ”ganska viktigt”, medan 9 % svarar att ämnesbegreppen är ”inte särskilt viktiga” 

när de skriver ämnestexter. 
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5.2 Sammanfattning av enkätsvar 

Resultatet av enkäterna visar att eleverna anser att skrivkompetenser som är kopplade till 

språkets form så som ortografi, morfologi och syntax, är mycket viktiga i ämnet svenska. I 

samhällskunskap däremot menar eleverna att språkets form är ganska viktigt alternativt inte 

särskilt viktigt. Allra tydligast är speglar sig detta resultat på fråga 1, 4 och 7 som rör den 

lingvistiska aspekten av skrivfärdigheten (se bilaga 2). Detta visar att eleverna generellt sätt 

tycker att dessa områden är viktigare i svenska än i samhällskunskap. Samma tendens finns i 

fråga 2, som rör styckeindelning, även om resultatet på den frågan är jämnare fördelat mel-

lan svenska och samhällskunskap. Här visar svaret att eleverna också upplever förmågan att 

kunna strukturera sin text i olika stycken är viktigare i svenska än i samhällskunskap. Resul-

tatet visar också att eleverna upplever skrivkompetenser som är kopplade till språkets inne-

håll, det vill säga de som behandlas i fråga 3, 6 och 9 (se bilaga 2), är viktigare i samhälls-

kunskap.  Eleverna anser med andra ord att det som är mycket viktigt i svenska att hålla sig 

till ämnet, källhänvisa och använda sig av ämnesspecifika ord. En anmärkningsvärd del av 

resultatet är att de besvarade enkäter som har ”inte särskilt viktigt” och ”inte alls viktigt” till 

allra största del kommer från samhällslektionerna. Resultatet visar med andra ord att ele-

verna upplever alla skrivkompetenser som viktigare i svenska än i samhällskunskap. Färdig-

eter som är kopplade till den semantiska aspekten är alltså, enligt eleverna, även viktigt i 

svenska även om resultatet av enkäterna visar att det inte är riktigt lika viktigt som skriv-

kompetenser som är kopplade till den lingvistiska aspekten.  
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5.3 Lärarintervjuer  

Lärarintervjuerna kommer här presenteras kategoriserade efter de teman som identifierats i 

lärarnas resonemang.   

5.3.1 Hur tror lärarna att eleverna resonerar? 

På frågan om hur lärarna tror att eleverna resonerar i sina enkätsvar, svarade samtliga att de 

tror att eleverna tänker mer på språkets form i svenska än i samhällskunskap. Lärare 1, som 

undervisar klass 2 i svenska, hoppas inte att eleverna fokuserar mindre på språkets form i 

andra ämnen, men är ändå öppen för att det kan vara så att de faktiskt gör det.  

 

Det kan säkert va så. Jag hoppas att det inte är så. Jag tänker att jag brukar alltid säga till mina, att 

vilket ämne det än är när man ska lämna in ett arbete så ska det va snyggt, det ska va prydligt, det 

ska finnas en rubrik, det är som den här sidfoten, klass rubrik snyggt, centrerat. Man kollar alltid 

grammatik, stavning, man ska ha struktur (Lärare 1).  

 

Även lärare 4, som undervisar i samhällskunskap, är inne på samma linje.  

 

Ja det tror jag. Inte mycket, men lite tror jag. Jag tror att det spelar in.../…och det är väl ganska 

naturligt...dom tänker att jaja här blir jag inte bedömd på språket, här blir jag bedömd på innehål-

let. Så de kanske är lite slarvigare här (i samhällskunskap) när det gäller det språkliga. Det är 

mycket möjligt. Jag kan inte svära på det, men det är en känsla jag får. (Lärare 4). 

 

Lärare 6, som undervisar i samhällskunskap, menar att lärarens förväntningar spelar in i 

detta sammanhang. Dennes resonemang går ut på att eleverna vet vad lärarna förväntar sig 

och anpassar sitt språk efter det.  

 

Förväntningar är ju a och o. Vad lärare förväntar sig att få. Min lärare förväntar sig att det här ska 

vara korrekt formulerat det ska vara si eller så, så kommer jag också försöka göra det. Men om jag 

känner den här läraren förväntar sig inte det, så kommer jag lägga ned mindre krut på det…/…Jag 

tror att eleverna är så smart så att dom förstår det. (Lärare 6).  

 

Detta får stöd av svenskläraren Lärare 1 som menar att det lärare säger är viktigt spelar in i 

hur eleverna resonerar. 

 

Det har jag varit lite allergisk mot också under tiden jag har jobbat lärare ganska länge, tidigare år 

så har det varit tabu att vara inne och peta i elever språk. Nu tänker vi lågstadiet ettan tvåan trean 
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fyran jag har fått elever i årskurs 6 där läraren aldrig har varit inne och petat nämen dom stavas 

inte med å, det kan stavas de och dem också. Man har fått skrivit... Skrivglädjen ska vara det vik-

tigaste (Lärare 1). 

 

Lärare 3 uttrycker en förhoppning om att eleverna uppfattar det som läraren gått igenom. 

Det anses vara det viktigaste. Lärare 6 menar vidare att det är en stor skillnad på olika lärare 

i den frågan.  

 

Ja, förhoppningsvis det som jag har tryckt på innan (Lärare 3).  

 

Jag tror också att det är en väldigt stor skillnad mellan lärare och lärare... om man skulle kunna 

göra studier som visar då olika lärares förväntan speglar sig i elevers texter (Lärare 6). 

5.3.2 Den lingvistiska delen viktig i alla ämnen 

Något som är gemensamt för samtliga lärare i studien är att de menar att ett väl fungerande 

skriftspråk är eftersträvansvärt hos eleverna i alla ämnen, alltså oavsett om det gäller 

svenska eller samhällskunskap. Lärare 4, som undervisar i samhällskunskap, menar att ele-

ver som har ett väl utvecklat språk har större chans att nå bättre resultat i samhällskunskap.  

 

Nä men det är väl så man kommer ju extremt lång med ett utvecklat språk i alla ämnen. Det är ju 

många elever som jag har haft som varit väldigt duktiga i svenska. Och dom har ju inte alls, be-

höver inte alls samma ansträngning för dom att få ett bra betyg i andra ämnen för dom har dels 

då möjligheten att läsa och förstå snabbare men också att formulera sig, däremot så finns det en 

risk med såna elever att dom börjar lära sig någon form av sån här ordbajsningsteknik som gör 

att dom får godkänt och det är där jag kanske har blivit hårdare med åren. Att det räcker inte (Lä-

rare 4). 

 

Lärare 3, som undervisar klass 1 i svenska, är inne på samma bana. Denne talar om skrift-

språket som något fundamentalt i alla ämnen. Det finns en mening i att eleverna utvecklar 

sitt språk i samhällskunskap, och pratar om själva språket i svenska.  

 

Språket är grunden till att kommunicera. Alltså, kan man inte uttrycka sig så kanske man inte kan 

uttrycka sig heller i samhällskunskap för att få fram det man vill säga och så… satt det är väl väl-

digt väldigt viktigt. Att dom även utvecklar sitt språk i samhällskunskapen, och i svenskan pratar 

man mer om det. Men nog tycker jag att det är väldigt viktigt (Lärare 3). 
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Lärare 2, som undervisar i svenska, definierar språket som ett arbetsredskap som är viktigt i 

alla ämnen. Denne menar vidare att en elev som ignorerar detta faktum inte har förstått hur 

viktigt det är med exempelvis en korrekt grammatik i alla texter som skrivs i skolan.    

 

Ehh ja det kan ju hända ...ehh.. men då har man inte förstått att en text ska se likadan ut oavsett i 

vilket ämne man skriver den i. Det är alltid viktigt hur den ser ut och rätt grammatiskt, om man 

tittar på språkliga konstruktioner... Det är ju viktigt i alla ämnen, alltså språket är ju arbetsred-

skapet och det är där man visar vad man faktiskt kan i hur man uttrycker sig... språket är a och o i 

vart ända ämne. Detär inget som är kopplat till bara svenska (Lärare 2).  

 

Även Lärare 5, som undervisar i samhällskunskap, för resonemang om hur viktigt ett 

väl fungerande skriftspråk är viktigt i alla ämnen. Det är enligt denne ett viktigt uppdrag 

som samtliga lärare i skolan har att arbeta med elevers skrivande.  

 

Det är ju ingenting om lyfts i det centrala innehållet i kurserna men jag betraktar mig ju som svensklärare 

på så sätt att det är mitt uppdrag att rätta till felen och påpeka dom men det är ju ingenting som vi sen job-

bar vidare med i kursen för då skulle vi inte hinna med det centrala innehållet som samhällskunskapen 

handlar om (Lärare 5).  

 

Lärare 1, som undervisar i svenska, menar att även om språkets form inte bedöms i sam-

hällskunskap, påverkas lärarna av en samhällstext som är skriven med dålig svenska i och 

med att helhetsbilden av texten blir sämre.  

 

I svenska är det ju naturlig eftersom jag ska ju bedöma deras språk och de gör man ju inte i historia 

eller samhällskunskap på samma sätt… det är ju inte formen det är ju liksom innehållet.., analys-

förmågan och det är ju inget som säger att du i dom ämnena måste skriva texter, utan du kan ju 

analysera muntligt också. Men att jag tror att dom lärarna också påverkas av asså en taskigt skri-

ven rapport eller paper eller vad det nu är… alltså.. det drar ju ned helhetsintrycket, på det eleven 

har att säga. 

5.3.3 Språkets form har stor betydelse i svenska 

Lärare 1 menar att det finns belägg för att mena att man i svenskan arbetar så mycket med 

språkets form att innehållet kommer i skymundan, medan det motsatta råder för samhällsäm-

net.  
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Det är väl lite grann svenskämnets, att man jobbar så mycket med formen så att formen kanske blir 

viktigare än innehållet, medan i samhällskunskap kan jag tänka mig där är man ute efter innehållet. 

Och sen formen blir någonting som lyfter liksom hela presentationen. 

 

Något som är gemensamt för samtliga svensklärare i studien är att språkets form, som inne-

fattar bland annat ortografi, morfologi och syntax, spelar en viktig roll i bedömningen av 

elevernas texter. Samtliga svensklärare ser det emellertid som en självklarhet att enstaka 

stavfel kan passera i elevernas texter utan att det påverkar betyget.  

 

Asså att det är ord som är felstavade är ju inget problem…/… det är inte så att har dom stavat fel 

på några ord så kan dom inte få A, så fungerar det inte (Lärare 3).   

 

Dom ska ju behärska det till största del även för e, men det tar ju inte över som att ”å du har ett 

stavfel, du får F”. Det är ju inte så utan det är en sammanvägd bedömning utifrån matriser av tex-

ter, och texttyper där just språk och behandling är en liten grej (Lärare 1).  

 

Samtliga lärare säger sig göra en avvägning när det kommer till stavfelens karaktär. Lä-

rare 1 resonerar om ”störande” respektive ”förstörande” fel, som ett slags sätt att skilja 

stavfel som kan passera från stavfel som ändrar betydelsen. Störande fel är enligt Lärare 

1 stavfel som stör i meningen, men inte ändrar betydelsen. Förstörande fel är stavfel 

som förstör i bemärkelse av att betydelsen förändras oavsiktligt. Lärare 3, som undervi-

sar i svenska, talar också i liknande termer.  

 

Man får titta liksom är det ett störande fel eller ett förstörande fel (Lärare 1).  

 

Ja för att det har ju, om dom ska skriva med flyt som det står, så kan det ibland bli förstörande i 

flytet, eller störande i flytet kanske jag ska säga (Lärare 3). 

 

Samtliga svensklärare är överens om att eleverna måste besitta skrivkompetenser som är 

kopplade till språkets form för att nå ett högre betyg i svenska. Även Lärare 2 är inne på 

samma bana när denne menar att stavning och andra felaktigheter inte får gå så långt att det 

förändrar betydelsen.  

 

Det (morfologi) är viktigt eftersom att har du en bristande kongruensböjning eller du böjer inte 

adjektiven rätt, det är ju väldigt störande för mig som svensklärare. Inte kanske så att eleven får 

E men får ett högre betyg ska du ju liksom ha ett korrekt och precist språk så där faller ju det 

(Lärare 1). 
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Stavningen är inte det viktigaste men man får ju inte stava så felaktigt så att det blir något helt 

annat… för då blir det ju faktiskt ett helt annat innehåll också. Det (morfologi) är givetvis vik-

tigt. Det är ju eftersträvansvärt att texten ska vara korrekt och då måste man bearbeta sin text, 

läsa om den, revidera, korrigera. En illa skriven text kan aldrig komma på nån högre nivå (Lärare 

2).  

 

Lärare 1 menar att en elev måste behärska språkets form till fullo för att nå upp till det 

högsta betyget. Denne lärare exemplifierar detta genom att berätta om en elev hon har som 

under hela skolgången som varit duktig på det innehållsliga men haft problem med språkets 

form. När hon äntligen började få ordning på språket och rätade ut morfologiska och syntak-

tiska fel, var det lättare för henne att ta ett steg upp betygsmässigt.  

 

Det lyfter upp hela bedömningen så ja nu är det klart, träffsäkert, innehållet är med språket är med. 

Det är kul att få dom texterna där allt stämmer då är det ju jättekul. Särskilt om det är en elev som 

har haft svårt, då är det jättekul (Lärare 1).  

 

Lärare 3 resonerar om de skrivkompetenser som eleven bör besitta för att höja sin text till de 

högre betygen. I resonemanget gör denne det tydligt vad det är som efterfrågas i en text som 

eftersträvar högsta betyg.  

 

Det är mycket som handlar om hur dom yttrycker sig. Asså i själva meningsbyggnaden till exem-

pel. När det kommer till vilket fundament… alltså hur dom bygger upp med fundament och nomi-

naliseringar och hur också hur dom har det med sammanhangssignaler…/… Ja men då är det såna 

saker som meningsbyggnad, ord, vilka ord man använder sig utav i förhållande till ämnet. (Lärare 

3).  

 

Två av tre svensklärare (Lärare 1 och Lärare 3) tar upp syntaxen som något som är särskilt 

viktigt i bedömningen av elevtexter. De menar också att det är där, i meningsbyggnaden, som 

de många av de största problemen ligger när det gäller elevers skrivande.  

 

Jag tänker att dom största problemen med meningsbyggnaden är och det som är svårast att rätta till 

det är ju satsradning… Eh har några i min klass som… hur man än försöker förklara det så är det 

svårt för har man fått in vanan att göra det man sätter komma sen sätter man komma istället för 

dela av den korrekt (Lärare 1). 
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Ja det är ju kanske ännu viktigare, kanske jag tycker. Därför att där har det ju också med själva 

kommunikativa syftet på något vis (Lärare 3).  

 

När det kommer till syntax och morfologi talar Lärare 3 om ”flyt”, som något viktigt. 

Detta kopplas lärarens resonemang till kursplanen. Just flyt tas även upp av Lärare 2 

som något som denne anser är vanligt förekommande hos dagens unga skribenter.  

 

Ja om man ska få ett tempo och ett flyt i texten så kan alla meningar inte va lika långam och sen 

ska man man beaktar tema rema principen asså att dom hänger ihop och att man har sambandsmar-

körer, men idag skriver man inte så utan man skriver kanske radar huvudsatser på varandra… (Lä-

rare 2).  

5.3.4 Betydelsefullt att strukturera sin text 

Lärare 3 menar att en text som är bra strukturerad och disponerad är föremål för ett högt be-

tyg. Denne menar dock att detta är något som fokuseras om det skett genomgångar i förväg.  

 

Det (styckeindelning) är viktigt. Men det är också samma sak som jag pratat om tidigare att är det 

nåt jag har gått igenom väldigt tydligt för att dom också ska kunna se att det finns en maning med 

att man styckeindelning det är inte bara så att dom ska göra det för att jag säger det utan att man 

kan visa på effekten av det, att om man har en effektfull inledning så blir man intresserad av att 

läsa vidare, och har man en styckeindelning så är det lättare att se, vad hela syftet med texten blir 

(Lärare 3).  

 

Lärare 3 poängterar dock att detta inte är något som är avgörande för att texten ska bli god-

känd eller inte. ”En text som inte har någon styckeindelning kan vara bra ändå”, menar 

denne. Lärare 2 går lite längre än Lärare 3 i sitt resonemang. Även hon menar att en text inte 

står och faller med styckesindelningen, men tillägger också att textens struktur är sekundär i 

förhållande till innehållet.  

 

Det viktigaste är ju innehållet, och styckeindelningen är i sådana fall sekundär. Det är ju som en 

tjänst till läsaren att det ska bli tydligt vad som olika styckena står för en inledning ,en brödtext 

och en avslutning. Men det är ju inte nödvändigt för att gå grepp om ett innehåll, det är det inte. En 

text står och faller kanske inte med styckeindelningen (Lärare 2).  
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5.3.5 Utredande, argumenterande och vetenskapliga texttyper vik-

tiga i svenska 

Vad gäller texttyper och förmågan att hålla sig till en viss texttyp, är det mycket viktigt en-

ligt svensklärarna. Av svensklärarna nämns olika texttyper, men gemensamt för alla 

svensklärare är förmågan att kunna skriva argumenterande, utredande och vetenskapligt. Be-

rättande texter lyfts i liten grad fram av svensklärarna. Lärare 1 berättar dock att hon låtit 

eleverna skriva bland annat brev och noveller.  

 

Ja, det är ju jätteviktigt. Det är ju bland de viktigaste uppdragen som vi har. Så bygger vi ju upp 

hela från svenska 1 till svenska 3 så tänker vi ju nån slags progression om hur man ska skriva.. . 

det handlar ju väldigt mycket...det är ju inte dom här berättande, dom här roliga texterna skriva 

novell nu har jag fuskat och gjort det ändå kanske skriva dikter, skriva mer såhär uttrycka vad man 

känner-texter, det är ju inget som står i varken centralt innehåll eller kunskapskrav utan det är ju 

väldigt mycket fokus på formellt skrivande, referat, man ska referera, utreda. Det ska va veten-

skapligt (Lärare 1). 

 

Lärare 2 är också inne på att förmågan att skriva på ett vetenskapligt sätt är av stor betydelse 

i svenska, och att förmågan att skriva berättande texter med gestaltningar och beskrivningar 

är av sekundär betydelse.  

 

… jag bedömer ju framför allt utrerande texter och vetenskapligt skrivande och då måste jag titta 

på vad krävs det för att den liksom ska vara acceptabel. Ett vetenskapligt skrivande ska inte vara 

personligt. Den ska ju vara objektiv. Då tittar jag på det. Då ska man ju inte skriva nån kåserande 

stil. Då är den texten inte godkänd. Då får man ändra på det (Lärare 2).  

 

Även Lärare 1 talar om vikten av förmågan att kunna skriva vetenskapligt, i bemärkelse av 

att kunna vara objektiv och hålla sig till skriftspråket.  

 

Akademiskt skrivande är ju egentligen inte svårt, det är bara att följa mönster vart man ska och 

hitta liksom... Hålla sig till saken, vara tydlig, få bort det talspråkliga, inte få med sina egna åsikter 

försöka va objektiv, bara återge referera jobbar man ju jättemycket med. Och dom tycker det är 

skittråkigt.   
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5.3.6 Svenskans ämnesbegrepp – både innehåll och metaspråk 

Svensklärarna som intervjuats tycker olika om den roll som språkets innehåll och betydelse-

mässiga skrivkompetenser har i ämnet. En av lärarna (Lärare 1) menar att innehållet inte all-

tid är viktigt, medan en av lärarna (Lärare 2) menar att innehållet alltid är viktigast.  

 

Jag kan säga att för mig är inte innehållet alltid viktigast, vad dom skriver. Det är inte viktigast för 

mig att dom kan skillnaden, ja dom har läst och förstått dom här två artiklarna. Vad ska jag tycka 

om det liksom. Utan det är det andra som jag fokuserar på, kan dom skriva vetenskapligt, får dom 

ihopp det, kan dom dra ut den viktigaste. Men själva innehållet jag skulle kunna ta två artiklar 

vilka som. Det spelar inte så stor roll (Lärare 1). 

 

Det viktigaste är ju innehållet (Lärare 2).  

 

Gemensamt för svensklärarna i studien är att de anser att det är av stor betydelse att eleverna 

använder sig av ämnesbegrepp i sina texter, när det eftersträvas. Svenskämnets ämnes-

begrepp beskrivs av lärarna som bestående av bland annat litteraturvetenskap och gramma-

tiska ”begrepp”. En av lärarna (Lärare 1) menar att hon arbetar mycket med olika ämnes-

begrepp.  

 

Men ämnesbegrepp i svenska det är ju alla begrepp som har med grammatik att göra, det är ju äm-

nesord. Indirekt objekt, grammatiska termer… Ja mycket viktigt. Jag jobbar mycket med att pre-

sentera begrepp, förtydliga göra det tydligt (Lärare 1). 

 

Lärare 1 menar att det ibland kan vara en utmaning att hitta ett ämne att skriva om, som 

fyller texterna med ett innehåll.  

 

Man får ju hitta beröringspunkter, ska man jämföra då, ska man skriva, men då får man ta nåt som 

man litteraturvetenskap till exempel. Jamen titta nu blev ju innehållet viktigt också på något sätt. 

Svenskan är ju tacksam att samarbeta med andra ämnen (Lärare 1). 

 

Lärare 2 menar att den viktigaste funktionen som svenskämnets ämnesspecifika begrepp har 

är att de förser eleverna med ett metaspråk, bestående av ord som rör bland annat gramma-

tik. Detta påverkar bedömningen i exempelvis uppgifter där eleven förväntas analysera tex-

ter.  
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En sak som förenar samtliga lärare är att deras resonemang om svenskämnets ämnesbegrepp 

visar på ämnets bredd. Lärare 1 nämner bland annat grammatiska termer, stilfigurer allitte-

ration, minoritetsspråk, litteraturhistoria. 

 

Det som förenar två av de intervjuade lärarna är att de uttrycker sig mycket brett och gene-

rellt på frågan om vad svenskämnets ämnesbegrepp handlar om. Lärare 2 menar vidare att 

det till ämnesspecifika ord i svenskämnet hör ”allt mellan himmel och jord”. Lärare 3 ut-

trycker sig i termer av att ämnesspecifika begrepp handlar om ”allt beroende på det ämne 

man pratar om”.  

 

Ja det (ämnesbegreppen) är kopplat till språk då… språkliga uttryckssätt… grammatik… språk-

liga konstruktioner… sen finns det även begrepp kopplat till litteratur och litteraturhistoria. Och 

sen handlar svenska om allt mellan himmel och jord och då kommer begrepp från en massa olika 

områden. Det blir ett metaspråk som kan använder sig av för att uttrycka företeelser i ämnet. 

Men det är inget tvång (Lärare 2).  

 

Ja det beror på, det är allt beroende på det ämne man pratar om. Pratar man om argumentation då 

är det viktigt att dom har en tes och asså… eller… nu… Jag vet inte hur jag sk allting beror på 

ämnet, och det man har gett dom. Och om dom har möjlighet att använda sig av dom termerna 

(Lärare 3).  

 

Lärare 3, som undervisar i svenska, menar vidare att svenskans ämnesspecifika begrepp ofta 

har en funktion av att beskriva språket snarare än att fungera som innehåll när texter skrivs. 

Litteraturvetenskapen är enligt Lärare 3 ett undantag där begreppen fungerar som innehåll.  

 

Det är också kanske inte att dom ska använda dom begreppen (i sin text) utan mer att dom vet 

vilka metoder dom kan använda sig av när dom skriver. Dom skriver ju inte ”här är min tes” utan 

dom skriver ju en tes och sen vet dom vad en tes är. Att förstår du att begreppen kanske blir appli-

cerade på texten snarare som verktyg inte nödvändigtvis som ord som man använder, men i littera-

turvetenskapen så är det ju så, där är det ju verktyg att prata om i sin text (Lärare 3).  

 

Lärare 1 upplever också det som viktigt att svenskämnets ämnesbegrepp, när de har en meta-

språklig funktion, benämns med sina rätta namn.  

 

Det handlar ju om ämnesord, man ska kalla saker för dom rätta… för vad dom är. Det är ju som att 

lura eleverna till nån sorts låtsasverksamhet… jag menar är det substantiv vi pratar om så är det 

substantiv. Därför att kalla det underlättar ju om du ska lära dig andra språk (Lärare 1).  
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5.3.7 Det lingvistiska en viktig kompetens även i samhällskunskap 

Något som är gemensamt för samtliga samhällslärare i studien är att ortografi, morfologi och 

syntax spelar en liten roll i bedömningen av elevernas texter. Lärarna är överens om att språ-

kets innehåll och skrivkompetenser kopplade till betydelse är viktigare för bedömningen än 

språkets form.  

 

För min bedömning så är det (ortografi) inte så viktigt, utan det ska vara förståelig text. Om de 

stavat fel, men jag förstår innehållet, så väger det absolut tyngst (Lärare 4).  

 

Det (ortografi) är väldigt oviktigt (Lärare 5). 

 

Gemensamt för samhällslärarna är dock att även om de inte bedömer språkets innehåll, så 

kontrollerar de språkets form och lämnar kommentarer. Lärare 4 uttrycker dessutom att 

denne gärna tittat mer på språkets form om tid samt utrymme i styrdokument fanns.  

 

Nej, jag skulle väl gärna vilja att det spelade större roll… Jag tror att jag anmärker mer på det  

grammatiska än vad man gör i normalfallet. Det tror jag i varje fall. Jag skulle gärna vilja ha mer 

tid att.. för jag gillar ju språk, jag tycker det är jättespännande. Så jag skulle vilja ha mer tid att 

ge den formen av återkoppling också. Men det har väl blivit mest på gymnasiearbetet där man får 

sitta och verkligen vara en svensklärare. För det har jag inte tid att vara i samhällskunskapen. 

Däremot om det blir så mycket språkliga fel så att jag inte förstår eller att det blir tvetydigt, det 

går bort (Lärare 4) 

 

Lärare 5 menar att frekventa stavfel och formmässiga fel som uppkommer hos flera i elev-

gruppen, kommenteras.  

 

Väldigt oviktigt, men däremot så rättar jag ju språket för jag kan inte läsa texter och bara låta det 

passera men jag tror inte eleverna gör så mycket mer med et eftersom jag inte sysslar med språk 

på det sättet, dom skriver ju inte om texterna eller sådär. Men nångång kan jag väl kanske kom-

mentera jamen det är jättemycket särskrivningar eller nästan varenda en av er har glömt att stava 

kommun med två n eller glömt n:et i konjunktur. Om jag ser såna mönster men det är ju inget 

som påverkar min bedömning. Undert förutsättning att det går att läsa (Lärare 5). 

 

Lärare 5 menar att eleverna ibland brukar fråga om denne bedömer språkets form. Svaret 

brukar då bli att denne ”rättar det men inte bedömer det”. Detta resonemang för även lärare 

6.  
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Jag brukar anmärka på det ibland… jag tycker det är viktigt men… ofta tror jag det är ändå en 

sak som jag inte ger så mycket feedback till eleverna men som jag själv tycker är väldigt stö-

rande. Alltså får jag in texter som är väldigt felstavad och dom inte ens ha... jag stör mig väldigt 

mycket när jag läser det själv, men när jag sen ger feedback till en sån elev, då så ger jag är det 

nog bara i förbifarten som jag säger det är väldigt mycket stavfel i den här texten, du måste 

undersö...kolla upp det (Lärare 6) 

 

Lärare 5 menar också att en elev som behärskar retorik och stilfigurer, på ett indirekt 

sätt kan påverka sitt betyg genom att skriva bättre texter.  

 

Allt där här är ju inget som jag direkt bedömer men det kan kanske indirekt påverka elevens möj-

ligheter att på verka...att få till bra texter. Så tänker jag (Lärare 5). 

 

Detta understöds av lärare 6 som menar att en elev som använder ett medvetet sätt kan bedö-

mas utifrån ett av kunskapskraven.  

 

Det kan ju vara nånting som ska bedömas utifrån hur man presentaterar i samhällskunskap också 

så det känner man väl är, är viktigt i just den att kunna rikta sina budskap till en viss målgrupp 

eller nånting intressant är väl en viktig del (Lärare 6). 

 

Lärare 6 menar också att användandet av tempus är något i kategorin språkets form som har 

en särskild roll när det kommer till vetenskapligt skrivande. Denne menar att hon tittar 

mycket på det i bedömningen av vetenskapliga arbeten. Användandet av tempus i veten-

skapliga arbeten är viktigt enligt lärare 6 eftersom det markerar att arbetet är skrivet under 

olika tidpunkter.   

 

Ja fast jag kan tycka att i vetenskapligt skrivande så kan det bli problem om man håller på och 

hoppar mellan tempus. Undersökningen visade, eller undersökningen kommer visa... alltså det 

gäller ju att det finns en slags konsekvens att det hänger ihop alltså tidsmässigt i texten (Lärare 

6).  

5.3.8 Objektivitet en viktig kompetens i samhällskunskap 

På frågan om vilken betydelse förmågan att kunna anpassa sitt skrivande till olika text-

typer har, löper samtliga samhällslärare in på vikten av att kunna skriva vetenskapligt. 

I samhällskunskap finns det enligt Lärare 5 en objektivitetssträvan. Samtidigt varnar 

Lärare 5 för att blanda in för många olika texttyper i samhällskurser.  
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Man ska kunna antingen leda något till bevis eller så ska man kunna analysera något komma till 

slutsats men det viktigaste är ju att man är.. har en objektivitetssträvan... där tror jag det är ganska 

farligt att blanda in för många former i samhälle, det gör man ändå i svenskan och det är tillräck-

ligt svårt för dom att lära sig att vara objektiva (Lärare 4).  

 

När det kommer till struktur och sammanhang råder en viss skillnad mellan lärarna. 

Lärare 4 och Lärare 5 menar att exempelvis styckeindelning och styckemarkering inte 

har särskilt stor betydelse för bedömningen. Samtidigt menar Lärare 6 att denne lägger 

stor vikt på att bedöma elevernas förmåga att skriva rätt sak på rätt plats i texten.  

 

5.3.9 Vilka metoder finns för att lyfta språket i båda ämnena? 

Samtliga lärare lämnar förslag på hur man kan arbeta didaktiskt och pedagogiskt för att lyfta 

skrivandet i båda ämnena.  En röd tråd som går genom samhällslärarnas resonemang är att 

det handlar om att skapa en förståelse för ämnesspecifika begrepp. Samtliga lärare är också 

överens om att det inte är effektivt att lämna ut en text eller en begreppslista till eleverna 

utan att gå igenom den tillsammans med eleverna. De flesta lärare arbetar grundligt med att 

identifiera och gå igenom de begrepp som eleverna ska lära sig och använda sig av i sina 

texter. Lärare 1, som är svensklärare, menar att detta underlättas om läraren ligger steget 

före. Språkutvecklande undervisning tas upp av henne som ett effektivt arbetssätt för att få 

eleverna att förstå de begrepp de ska använda sig av när de bland annat ska producera texter.  

 

Jag har ju gått igenom och det är sällan som jag slänger ut nåt och läs det här, utan att jag måste 

ligga steget före. Vilka problem skulle dom kunna ha med den här texten. Jo det är 5 nya begrepp 

som introduceras. Det är den här kontexten, det handlar om det här… Men att man jobbar liksom 

språkutvecklande hela vägen och tänker på det (Lärare 1). 

 

Detta understödjs av Lärare 4 som också menar att det här ligger ett ansvar hos läraren att 

göra ett förarbete när det kommer till planering av de begrepp som ska tas upp.   

 

Dom måste ju också få reda på vilka av alla begrepp som finns med som är viktiga... där måste 

man göra ett förarbete tycker jag, så om det finns en begreppslista, då måste man vara väldigt tyd-

lig med vilka av dom som är viktiga och mindre viktiga Det går inte bara att lämna ut en begrepps-

lista, det har aldrig funkat. (Lärare 4) 
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Lärare 5 menar vidare att denne brukar arbeta med en Power Point-slide per begrepp. 

Resonemanget om tydlig undervisning i de ämnesspecifika begreppen understödjs av 

lärare 5, som menar att det texter och begrepp måste gås igenom tillsammans för att be-

grepp, som eleverna ska använda när de producerar ämnestexter, ska kunna läras in så 

effektivt som möjligt. Denne lärare är med i läslyftet och resonerar om det arbete dom 

gjort där, som är relaterat till begrepp och skrivande.  

 

Vi som håller på med läslyftet har ju kommit i kontakt väldigt mycket med det här att packa upp 

texter att hjälpa eleven att...inte bara läs det här det här är texten du ska sätta dig in i. ... utan att vi 

kanske går igenom den tillsammans, att vi kanske läser den tillsammans och att vi plickar ut just 

ämnesorden, ämnesbegreppen och jobbar med dom. Det kan man göra på olika sätt ibland kan det 

vara jag som lärare som föklrarr ibland kan man låta eleverna själva undersöka, men att man alltid 

ska ha domhär grundbegreppen (Lärare 6).   

 

Lärare 3 rekommenderar att använda sig av venn-diagram, för att underlätta lärandet av 

olika begrepp. Med detta arbetssätt presenteras enligt Lärare 3 två olika texter, som definerar 

olika begrepp på olika sätt, för eleverna. I mindre grupper får eleverna sedan sitta ned och 

diskutera vilka likheter och skillnader som finns på begreppsdefinitionerna.  

 

Då tror jag att man… att eleverna får en bättre uppfattning om vad det faktiskt är för nånting än att 

jag bara säger såhär, metafor ehh livet är en berg-och-dalbana… det sätter sig på ett annat sätt, el-

ler att man tittar faktiskt i en annan text, jaha vad finns det här för… vad är en metafor.. ja en me-

tafor är finns det några såna i den här texten? (Lärare 3).  

 

Ämnesöverskridande arbete mellan exempelvis svenska och samhällskunskap är något 

som fem av sex lärare tar upp som ett fruktbart arbetssätt för att lyfta skrivandet i båda 

ämnena. Lärare 3 menar att ett samarbete med samhällskunskapen i svenska är ett sätt 

att skapa ett innehåll att skriva om, detta istället för att läraren ska ”hitta på” ett ämne 

som eleverna ska skriva om. 

 

Först är det ju det väldigt tydliga att ska man skriva en till exempel en argumenterande text, då 

kanske man som svensklärare behöver hitta på en egen liksom åhh vi hittar på ett ämne nu som 

dom ska skriva om utan då har dom ju faktiskt något att säga om i ett annat ämne, så jag tror att det 

skapar en djupare typ av, alltså en text med mer djup om dom dessutom får ha.. ett ämne som dom 

har gått igenom (Lärare 3).  
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Lärare 4, som undervisar i samhällskunskap, menar att det ämnesöverskridande arbets-

sättet är en effektiv metod att inkludera skrivkompetenser som är kopplade till betydelse 

och innehåll, i samhällsundervisningen och de ämnestexter som skrivs där.  

 

Ibland är det ju samarbeten med svenska att man jobbar utifrån en argumenterande text eller en 

essä. Och då kommer det (språkets form) ju in på ett annat sätt (Lärare 4). 

 

Också Lärare 5 talar i positiva ordalag om det ämnesöverskridande arbetssättet och berättar 

att denne själv arbetar så i sin kurs.  

 

Dom skriver ju vetenskapligt. Det ingår ju liksom vetenskaplig metod och vetenskapligt skri-

vande, kanske det inte heter riktigt så, men där har jag samarbetat med svenskan (Lärare 5). 

 

Lärare 3, som undervisar i svenska, menar också att det finns mycket som är lika i 

kursplanerna i svenska och samhällskunskap, och att ett ämnesintegrerat arbetssätt kan 

hjälpa till med att få lärare att upptäcka det.   

 

Ehh och också att dom ser att kunskapskraven för svenska och samhälle är väldigt lika, asså att det 

finns väldigt mycket liknande istället för att testa allting så många gånger så underlättar vi deras 

arbetsbörda 

 

Lärare 1 tar upp modellering som ett förslag på hur skrivandet kan lyftas, när det kom-

mer till förmågan att skriva och hålla sig till en viss texttyp. 

 

Jag jobbar mycket med modellering alltså visar texter, nu ska vi skriva en utredande eller en... 

/…Dom läste två artiklar och sen visade jag hur man skriver. Och så fick dom här första, dom fick 

färdiga liksom referatmarkeringar och så fick de fylla på. Och så skrev jag att i första stycket ska 

ni referera den här artikeln, vad är det han skriver egentligen, sammanfatta det med egna ord. I 

andra stycket ska ni ta upp det här, och i tredje stycket ska du knyta ihop det med vad du själv 

tycker. Sen skriver du två meningar som avslutning. Sådär…/… då lärde dom sig just det med hur 

förväntas man skriva (Lärare 1). 

 

Även lärare 6, som undervisar i samhällskunskap, tar upp ett liknande arbetssätt, där ele-

verna får skriva en text som en process, där läraren är delaktig och aktiv i själva skrivproces-

sen. I denne lärares exempel fick eleverna skriva samma text om och om igen, med andra 

ord träna på en viss texttyp flera gånger, fast med olika innehåll.  
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Och där har dom då fått jobba och gjort det tre gånger, vi har bytt innehåll men dom har fått göra 

det tre gånger i rad. Så har vi tittat på, efter att dom gjort det första gången så får dom formativ 

feedback och så har vi tittat på, jag har lyft fram elevexempel som jag tycker har varit bra där språ-

ket har varit där man har uttryckt sig akademiskt där man har en struktur där man liksom har vägt 

delarna, inledningen är liksom… en bra balans i texten. Åsså har vi läst dom tillsammans och så 

har vi diskuterat i helklass varför är det här en bra text, hur har den här eleven gjort. Och sen har 

man fått göra om det en andra gång och så har dom fått feedback på det igen och så en tredje gång, 

så det är ju ett sätt att, tänker jag där innehållet egentligen har bytts ut och man fått lära sig nya 

teorier och så men där ändå det har varit mycket fokus på själva skrivandet att kunna uttrycka sig 

vetenskapligt (Lärare 6).  

 

Lärare 3, som undervisar i svenska, använder begreppet processkrivande och menar att 

det är ett mycket effektivt arbetssätt. Processkrivandet är dock tidskrävande, menar lära-

ren, som dock ser det som ett mål att arbeta så hela tiden.  

 

Ja men processkrivande är någonting som jag skulle vilja hålla på med ännu mer. Grejen är att om 

man har 120 elever och alla ska skriva texter som man skickar fram och tillbaka, mitt mål är ju 

såklart att kunna göra det hela tiden, det vore det absolut bästa tror jag för att dom ska kunna ut-

vecklas. Men det är ju svårt att faktiskt få, att realisera i verkligheten för att då skulle man ju inte 

får göra annat än att sitta och rätta. Man måste ju vara en bra lärare också, och fokusera på andra 

grejer. Annars så, det tror jag är centralt för sin kunskaps… och tar man till sig dom här sakerna 

som man går igenom då kan man ju bli en jättebra skribent, tror jag… med tiden (Lärare 3).  

 

5.3.10 Sammanfattning av intervjuer 

Intervjuerna med lärarna visar att språkets form är mycket viktigt i svenska. När det gäller 

ortografi och morfologi kan vissa fel passera. Tre av de sex lärarna talar om att man som lä-

rare bör skilja mellan störande och förstörande fel när det gäller dessa. När det kommer till 

syntax visar undersökningen att detta är ännu lite viktigare. Fyra av sex lärare upplever syn-

taktiska fel som störande. Resultatet visar också att skrivkompetenser som är kopplade till 

betydelse och innehåll är viktiga även i samhällskunskap, även om det inte bedöms. Samt-

liga samhällslärare, samt en svensklärare, menar att en text skriven av en elev som inte be-

härskar språkets form, har sämre förutsättningar eftersom språkets form drar ned helhetsbe-

dömningen. Samtliga samhällslärare menar också att de inte bedömer språkets form, men att 

de kommenterar formrelaterade fel som eleven bör tänka på. När det kommer till skrivkom-

petenser som kopplas till betydelse och innehåll, är samtliga samhällslärare överens om att 
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det är mycket viktigt i sitt ämne. Resultatet av intervjuerna visar att en text skriven av en 

elev som har förmågan att hålla sig till ämnet, källhänvisa och använda ämnesspecifika ord, 

har mycket att vinna i samhällskunskap. När det kommer till språkets innehåll visar intervju-

erna med svensklärarna att skrivkompetenser som rör innehållet är av viss betydelse, även 

om svaren inte är lika entydiga som hos samhällslärarna. Här har ämnesbegreppen en viktig 

funktion som metaspråk. Två av tre svensklärare beskriver också hur de arbetar frekvent och 

med genomtänkta metoder för att befästa ämnesbegrepp hos elever. Ämnesspecifika begrepp 

i svenska definieras av samtliga svensklärare som grammatiska ord och litteraturvetenskap. 

När det kommer till språkets funktion, som bland annat innefattar att kunna anpassa sitt skri-

vande till texttyp lyfts vetenskapligheten fram. Vikten av att sträva efter objektivitet och en 

korrekt källhantering, är något som poängteras hos alla sex lärare som har intervjuats. Fyra 

av sex lärare rekommenderar ämnesöverskridande arbete mellan svenska och samhällskun-

skap som ett sätt att förse texter skrivna i svenskämnet med ett ämne att skriva om samt att 

kunna fokusera mer på språkets form i samhällskunskapens ämnestexter. Tre av sex lärare 

beskriver processkrivandet som ett fruktbart arbetssätt när det kommer till att träna eleverna 

i att skriva.  

5.4 Jämförelse mellan enkätsvar och intervjusvar 

Resultatet av lärarintervjuerna visar att lärarna är medvetna om hur eleverna resonerar när 

det kommer till de olika skrivkompetensernas vikt i de olika ämnena. En jämförelse av enkä-

ter och intervjuer visar först och främst att det finns en viss samstämmighet hos lärare och 

elever om vilka skrivkompetenser som är viktiga i svenska respektive samhällskunskap. På 

några punkter finns dock en skillnad. När det kommer till språkets form, är lärare och elever 

överens om att det är mycket viktigt i svenskämnet. Eleverna upplever att det är detta som är 

i fokus när de skriver texter i svenska, och detta visar också intervjuerna med lärarna. Att 

språkets form, enligt vad eleverna upplever, är ”ganska viktigt” eller ”inte särskilt viktigt” i 

samhällskunskap återspeglar sig även i lärarnas svar. Samtidigt visar det sig i samhällslärar-

nas vidare resonemang att språkets form kommenteras och att detta även kan ha betydelse 

för textens helhetsintryck. En majoritet av lärarna ställer sig också bakom påståendet om att 

”språket är viktigt i alla ämnen”. När det gäller språkets innehåll, råder också en samstäm-

mighet mellan lärare och elever i det att de ämnesspecifika orden är mycket viktiga i sam-

hällskunskap. I svenska verkar det däremot som om eleverna är lite osäkra på vad det fak-

tiskt rör sig om. Lärarna verkar tycka att svenskämnets ämnesspecifika begrepp är viktigare 
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än vad eleverna tycker. Att strukturera sin text med styckeindelning och styckemarkering 

verkar enligt enkätsvaren vara lika viktigt i svenska och samhällskunskap. Lärarintervjuerna 

visar att samtliga svensklärare anser att disposition och sammanhang är viktigt i texten, me-

dan bara en av samhällslärarna menar att det är viktigt. Här föreligger alltså en skillnad mel-

lan svensklärarna och samhällslärarna.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer först undersökningens metod diskuteras och kopplas till litteratur. 

Därefter kommer resultatet av själva undersökningen diskuteras och kopplas till den forsk-

ning som tagits upp tidigare i uppsatsen.   

6.1 Metoddiskussion 

Reliabiliteten avser tillförlitligheten i undersökningen. En reliabel studie kan upprepas vid 

ett annat tillfälle, av en annan forskare. Validitet avser om det man kommer fram till är håll-

bart. Undersökningen ska med andra ord mäta det den säger sig mäta. (Kvale & Brinkmann 

2009:360–361). Den fenomenologiska ansatsen passade studiens syfte väl. Detta eftersom 

undersökningen ämnade närma sig lärarnas tankar om olika skrivkompetensers betydelse för 

bedömningen. Detta har gjorts i intervjuerna. Den halvstrukturerade intervjuformen funge-

rade bra eftersom den formen gjorde intervjusituationen till ett intressant och positivt samtal 

där lärarna öppet fick berätta om sin inställning till skrivkompetensernas inverkan på deras 

bedömning. Den semistrukturerade intervjutypen ställde krav på mig som intervjuare att 

ställa följdfrågor när samtalet kom in på saker som jag upplevde intressanta för min studie. 

Kvale & Brinkmann (2009:154) menar att följdfrågor kräver att intervjuaren lyssnar aktivt 

under intervjun. Det var viktigt för mig att lärarna fick möjlighet att utveckla sina svar i så 

hög grad som möjligt och även med sina egna ord, utan ledande frågor. Eftersträvansvärt var 

därför att inte ställa ledande frågor till respondenterna. Generellt sätt anser jag att intervju-

erna fungerat väl även med avseende på detta. Att lärarna fick möjlighet att uttrycka sig spe-

cifik och noggrant stärker undersökningens reliabilitet, anser jag.  

Att spela in intervjuerna var ett självklart val. På så sätt kunde jag i efterhand analy-

sera ordagrant det lärarna sade, utan att någon viktig information gick till spillo. Att transkri-

bera insamlat material var förvisso tidskrävande, men när det var klart hade jag ett material 

som var mycket lätthanterligt. För reliabiliteten är inspelade intervjuer som transkriberas i 

detalj ett stort plus. Just eftersom materialet är så detaljerat, blir det tillförlitligt.  

När det kommer till enkäterna var det ett bra sätt att fånga ett antal elevers uppfatt-

ningar om skrivkompetensernas betydelse i svenska och samhällskunskap. Att dela ut enkä-

terna vid två tillfällen, en gång under en svensklektion och en gång under en samhällslekt-
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ion, var ett bra beslut. Detta höjer också validiteten i undersökningen eftersom risken att ele-

verna svarade samma sak på enkäterna, minimerades. Jag är dock medveten om att eleverna 

kan svara av slentrian, utan att riktigt tänka efter. Intervjuer med elever hade kunnat ge ett 

djup till elevernas svar. Detta hade naturligtvis gjort undersökningen mer fyllig och höjt 

både validitet och reliabilitet. I enkäterna (se bilaga 2 och 3) tydliggörs inte att frågorna 

handlar om hur viktiga eleverna uppfattar de olika skrivkompetenserna för lärarens bedöm-

ning. Elever arbetar hårt med att försöka läsa en lärares förväntningar för att veta vad den 

ska göra för att få det betyg eleven själv vill ha. Således är inte vad eleverna själva tycker är 

viktigt det som avses med frågorna, utan vad de uppfattar att läraren vill ha när de bedömer 

elevtexter. För att säkerställa att eleverna svarade utifrån vad de tror att läraren bedömer, 

valde jag istället att tydliggöra det muntligt under enkätutdelningarna. På detta sätt säker-

ställdes validiteten i enkätsvaren.  

Eftersom det är lärarna som fått möjlighet att uttala sig grundligt i hur de ställer sig till 

olika skrivkompetenser i sin bedömning, får uppsatsen en betoning på lärarperspektivet. In-

tervjuer med elever där även de får utveckla sina uppfattningar om skrivkompetensers bety-

delse för bedömningen hade nyanserat det hela och bidragit till ett jämnare resultat. Detta 

kunde dock inte genomföras på grund av den tidsram som arbetet med den här uppsatsen be-

funnit sig i.  

6.2 Resultatdiskussion 

Innan resultatet diskuteras är det på sin plats att påminna om studiens syfte. Det var att ta 

reda på vad lärare och elever anser vad olika skrivkompetenser har för betydelse i samhälls-

kunskap och svenska. Syftet var också att undersöka om det finns några skillnader ämnena 

emellan å ena sidan och i uppfattningarna hos lärare och elever å andra sidan. Fyra forsk-

ningsfrågor låg till grund för arbetet. (1) Vad anser svensklärare och samhällslärare om 

skriftspråkets betydelse i sina ämnen? (2) Vad anser lärare och elever att olika skrivkompe-

tenser har för betydelse i svenska? (3) Vad anser lärare och elever att olika skrivkompetenser 

har för betydelse i samhällskunskap? (4) Vad kan enligt lärarna göras didaktiskt för att lyfta 

skrivandet i båda ämnena? 

Vad gäller den första frågan, vittnar forskare om hur viktigt språket är i alla ämnen. 

(Hajer & Meestringa 2013:7). Även läroplanen för gymnasieskolan [Lgy11) betonar, som 

jag tidigare nämnt, det språkutvecklande arbetssättet (Skolverket 2016). De lärare som inter-

vjuats i den här studien är inget undantag från detta. Både svensklärarna och samhällslärarna 
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arbetar aktivt med skrivandet vilket kan kopplas till Lundgren & Säljö (2014:364) som me-

nar att man som lärare måste ha kunskap om vilka literacypraktiker som finns i sitt ämne. 

Att arbeta aktivt med texter och låta eleverna träna på en viss texttyp flera gånger för att be-

kanta sig med ämnets specifika skrivande, som Lärare 6 beskriver, är med bakgrund av litte-

raturen rätt väg att gå. Vad gäller skrivandet i ämnet samhällskunskap handlar skrivandet en-

ligt lärarna till mångt och mycket om att kunna beskriva samhällsvetenskapliga fenomen 

med samhällsvetenskapliga begrepp. Lundgren & Säljö (2014:364) menar att språket i all-

mänhet och skrivandet i synnerhet är ett sätt att förstå inte bara sitt skolämne, utan också att 

förstå världen. Detta kan också kopplas till Långström & Virta (2011:106) som beskriver det 

aktiva skrivandet som användbart i samhällskunskap. Vad gäller svenskämnet, är skrivandet 

enligt lärare en naturlig och självklar del av svenskämnet. Att det är så vittnar Palmér & 

Stjärnegårdh 2014:9 om när de beskriver svenskämnets komplexitet.  

Vad gäller den andra av mina fyra forskningsfrågor, är det väl föga förvånande att min 

undersökning visar att skrivkompetenser som är kopplade till språkets form som stavning, 

grammatik och syntax rankas mycket högt i svenska hos såväl lärare som elever. Detta 

kopplas till Hajer & Meestringas (2014:32) resonemang om hur den lingvistiska aspekten 

inte får ta över. Grammatiska fel och syntaktiska fel kan släppas igenom i texterna eftersom 

lärarna enligt egen utsago har ett system för att kunna identifiera vilka fel som är förstö-

rande. Förstörande fel kan dock komma att vara avgörande för en texts betyg. Detta beror 

enligt lärarna på att de förstörande felen kan komma att förändra betydelsen. Detta går i linje 

med Nyström (2000:185–192) som beskriver de allvarligaste av felen, vilka har lett till ett 

icke godkänt betyg, som exempelvis ”inte klarat av efterfrågat innehåll” eller ”inte når ut 

med sin text”. Precis som Nyström nämner flera av lärarna i både samhällskunskap och 

svenska satsradning som ett särdeles stort problem. Att tala om en elevtext i dessa termer går 

att koppla till Palmér & Östlund-Stjärnegårds (2015:30–31) beskrivning av helhetsbedöm-

ning av en text, där syfte och målgruppsanpassning är viktiga delar. Att helhetsbedömningen 

således är a och o i bedömningen är tydligt hos de lärare som intervjuats i den här studien.  

När det kommer till språkets funktionella aspekt, som innefattar bland annat förmågan 

att kunna anpassa sin text till texttyp och sammanhang, visar det sig att det vetenskapliga 

skrivandet dominerar i svenskämnet. Förmågan att kunna skriva vetenskapligt rankas högt 

av lärarna. Källanvändning beskrivs som ”ett sätt att berika sin text” (Nyström 2000:185–

192). Min undersökning visar att källanvändningen har en betydligt större plats i svenskun-

dervisningen än vad Nyströms undersökning ger intrycket av. De svensklärare som jag inter-

vjuat beskriver detta som ett essentiellt inslag i undervisningen, precis som de samhällslärare 
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jag intervjuat. Detta beror sannolikt på att det är samhällsprogrammet som har studerats i 

den här undersökningen. I examensmålen för Samhällsprogrammet finns att läsa bland annat 

att ”Utbildningen ska utveckla elevernas vetenskapliga medvetenhet genom att de får formu-

lera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa teorier och metoder som används 

inom samhällsvetenskapen” (Skolverket 2016). Vetenskapligheten har följaktligen en viktig 

roll i svenskämnet, vilket samtliga tre av de lärare jag intervjuat vittnar om. Om detta är ett 

drag som finns i samtliga högskoleförberedande program i gymnasieskolan kan jag inte ut-

tala mig om. Intressant vore att studera hur skillnader på detta område, mellan de högskole-

förberedande programmen respektive de yrkesförberedande programmen, tar sig uttryck.  

När det kommer till språkets innehåll, visar det sig att två av tre svensklärare arbetar 

aktivt med begrepp vilket visar att det är viktigt även där. Svenskämnet är tvådelat, som Ask 

(2012:7) nämner, och det märks på intervjuerna med lärarna att det inte finns något riktig de-

finition på vad texter i svenskämnet ska ha för innehåll. En av de svensklärare som intervju-

ats menar att det kan vara en utmaning att hitta ett innehåll att skriva om. Nyström (2000:26) 

är inne på samma bana när hon menar att skolskrivandet ofta är ”låtsasskrivande”. Här anser 

jag att ett ämnesöverskridande arbete med samhällskunskapen, och andra ämnen för den de-

len, kan vara till hjälp.  

När det kommer till den tredje av mina fyra forskningsfrågor, så visar undersökningen 

att de skrivkompetenser som rör språkets innehåll är mycket viktiga i samhällskunskap. 

Detta menar såväl lärare som elever. Förmågan att använda och förstå samhällsvetenskapliga 

begrepp är enligt de lärare jag intervjuat oerhört viktigt. Samtliga lärare arbetar aktivt med 

begrepp i sin undervisning och ger förslag på metoder för att göra det effektivt. Dessa för-

slag går hand i hand med Wesslén (2011:160-162) som resonerar om hur viktigt det är att 

lärare förstår att språk och kunskap utvecklas samtidigt. Min undersökning visar att sam-

hällslärarna har förstått det, och arbetar aktivt med det.  

När det kommer till språkets form och den lingvistiska aspekten i skrivkompetenserna, 

visar min undersökning att lärarna inte lägger ned särskilt mycket vikt vid språkets form, på 

grund av att kunskapskraven inte tillåter det. Med Wessléns (160–162) resonemang skulle 

det förklara varför eleverna själva anser att det inte är så viktigt. De uppfattar det som att lä-

rarna ”inte bryr sig”, för att citera en av de besvarade enkäterna. Samtidigt menar lärarna att 

de ändå kommenterar de lingvistiska aspekterna av språket och kan tänkas låta det påverka 

helhetsintrycket om det är allt för bristfälligt. Frågan är om eleverna har tagit fasta på det när 

de upplever stavning, grammatik och meningsbyggnad som ”inte särskilt viktigt” eller ”inte 
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alls viktigt”. Den ”vaghet” som Skar (2013:180) tar upp som ett problem i kommunikat-

ionen mellan lärare och elever går här att förnimma i min undersökning. Ett positivt exempel 

är dock Lärare 5 som menar att denne svarar ”jag rättar det men bedömer det inte” när elever 

frågar om språket betygssätts. Det verkar emellertid inte riktigt ha nått fram till eleverna som 

ändå i viss mån klassificerar språkets form som ”inte särskilt viktigt”. Här menar jag att 

kommunikationen med eleverna måste bli tydligare om hur viktigt det är med att ha ett bra 

språk när det gäller alla aspekter oavsett ämne, och att detta gäller även om det inte på ett di-

rekt sätt bedöms. 

Den sista av mina fyra forskningsfrågor rör vilka förslag på didaktiska förslag på ar-

betssätt för att lyfta språket i båda ämnena, som lärarna ger. Först och främst vill jag säga att 

jag vid intervjuerna blev positivt överraskad av hur samtliga av de sex lärarna som ingår i 

studien, verkligen brinner för pedagogik och didaktiska arbetssätt. Jag vill börja med att 

koppla tillbaka till de sju kännetecken för språkinriktad undervisning som Hajer och Mee-

stringa (2014:30) nämner. Det råder för mig ingen tvekan om att lärarna arbetar språkinrik-

tat. Samtliga av samhällslärarna beskriver hur man som lärare har ett ansvar för att ge elever 

förutsättningar att kunna förstå begreppen. Det gäller enligt flera av lärarna att inte bara 

”slänga ut” en text eller en begreppslista och säga ”detta ska ni lära er i kursen”. Detta kan 

kopplas till Hajer och Meestringa (2014:30) som menar att lärare som förstått hur avgörande 

språkhanteringen, kommer långt.  

Flera av lärarna talar även om det positiva med det processinriktade skrivandet. Lä-

rarna talar bland annat om att det handlar om att låta eleverna vara delaktiga i sitt skrivande 

samt att ge dem chansen att öva flera gånger på en given texttyp. Dessa resonemang kan 

kopplas till Nyström (2000:17–18) som bland annat menar att det handlar om att låta eleven 

utveckla sitt skrivande i en process där lärare och elev har ett aktivt samspel med varandra. 

Detta är, anser jag, ett bra arbetssätt i båda ämnena. I samhällskunskap får eleven chansen att 

öva flera gånger på en och samma texttyp, att den text som skrivits med lärare och möjligt-

vis även sina klasskamrater samt själv vara delaktig i sin skrivinlärning.  

Ett annat förslag som lärare ger när det kommer till didaktiska arbetssätt, är det ämne-

sövergripande samarbetet mellan svenska och samhällskunskap. Flera av lärarna menar att 

det är två tacksamma ämnen att arbeta med. En av lärarna uppmuntrar till och med att bejaka 

de likheter som finns i de båda kursernas kursplaner. Det ämnesövergripande arbetssättet 

skulle enligt mig kunna hjälpa skrivandet i båda ämnena framåt. När det gäller svenska 

skulle ett samarbete med samhällskunskapen skapa ett klart definierat innehåll till texterna 

som ska skrivas. Detta kan återigen kopplas till Lundgren & Säljö (2014:364) som menar att 
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elever lär sig som allra bäst om de får arbeta med skrivande i naturliga sammanhang. När det 

gäller samhällskunskapen skulle ett samarbete med svenskan kunna kasta ljus på skrivkom-

petenser, exempelvis lingvistiska, som har med språkets form att göra. Det skulle ge lärarna 

möjlighet att titta närmare på språket, utan att känna som de lärare som ingår i den här stu-

dien – att det inte finns tid för bedömning av språket eller att det inte finns täckning i kur-

sens kunskapskrav.  
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7 Slutsats 

Den litteratur och den tidigare forskning som ligger till grund för den här undersökningen 

vittnar om skrivandets och skrivkompetensernas betydelse såväl i skolan som i samhället i 

stort. Att skrivkompetenser som är relaterade till språkets form är mer i fokus i svenska än i 

samhällskunskap är ingenting nytt, direkt. Svenska är till skillnad från andra ämnen, som till 

exempel samhällskunskap, ett ämne där skrivkompetenser som är kopplade till språkets form 

fokuseras. Däremot säger forskning, och det vittnar även min undersökning om, att alla 

skrivkompetenser är viktiga i alla ämnen. Även om samhällskunskapslärare lägger mer fo-

kus på skrivkompetenser som är relaterade till textens innehåll, finns goda anledningar att 

motivera elever att även utveckla skrivkompetenser som är relaterade till form och funktion. 

Detta kan ske genom en kommunikation med eleverna där budskapet att alla skrivkompeten-

ser är viktiga i alla ämnen, förmedlas. En annan slutsats som kan dras är förmågan att skriva 

vetenskapligt och vara objektiv i sina texter, rankas högt på i båda ämnen. Ämnesöverskri-

dande arbetssätt är ett annat bra sätt att arbeta med alla skrivkompetenser i inte bara de äm-

nen min undersökning täcker, utan i alla ämnen som finns regleras av läroplanen för gymna-

sieskolan. Att stötta elever i inlärandet av begrepp som de ska använda i sitt skrivande är 

viktigt. Lärarna som intervjuats i den här undersökningen ger handfasta tips på hur man som 

lärare kan arbeta med språkutvecklande i alla ämnen och hur man kan arbeta med skrivandet 

i en process.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Under en av intervjuerna med lärarna kom faktiskt ett uppslag till vidare forskning upp. Vi 

gled in på vilka förväntningar lärare har på elever, hur elever tolkar dessa och hur det påver-

kar elevers texter. Min undersökning har bara tittat på vad lärare tycker och vad elever 

tycker. Det vore mycket intressant att veta vad det är som gör att det finns skillnader mellan 

lärare och elever i frågan samt hur dessa skillnader i praktiken kan ta sig uttryck i elevernas 

texter. Ett annat förslag är att undersöka hur lärare faktiskt bedömer, genom att ge ett antal 

lärare samma elevtext och låta dem bedöma dessa. Här skulle eventuellt kunna se skillnader 

i vad och hur olika lärare bedömer de olika skrivkompetenser som den här undersökningen 

berör.  
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Tack 

Ett stort tack ska riktas till alla elever och lärare som ställt upp på att svara på de enkäter och 

intervjuer som ingått i undersökningen. Utan er hade den här undersökningen inte blivit av! 

Jag vill även tacka min handledare Helena Andersson som först och främst gav mig idén till 

själva undersökningen och som även givit mig tips och råd längs vägen.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Grundläggande frågor 

Vad undervisar du i?  

Vilken kurs undervisar du dem i? 

Hur mycket skriver eleverna i den kursen? 

Vad skriver de för något? Berättande? Utredande? 

Hur bedömer du elevtexter, helhetsperspektiv eller går du in på detaljer. Vad tycker du är 

viktigast? 

Vad tror du att eleverna uppfattar som det viktigaste för lärarens bedömning när de skriver 

texter? 

 

De lingvistiska skrivkompetenserna 

Av vilken betydelse är det att eleverna stavar korrekt i sina texter? Varför? 

Av vilken betydelse är det att eleverna har en korrekt grammatik i sina texter? Varför? 

Av vilken betydelse är det att eleverna har en korrekt meningsbyggnad i sina texter? Varför? 

Av vilken betydelse är det att eleven använder olika typer av stilmedel, retoriska uttryck.  

Av vilken betydelse är det att eleverna använder följer praxis och vedertagna regler för 

skriftspråk?  

Av vilken betydelse är det att eleven använder rätt tempus genomgående i texten? 

Tror du att de bryr sig lika mycket om språkets form i svenskämnet som i samhällskunskap? 

 

De funktionella skrivkompetenserna 

Av vilken betydelse är det att eleverna kan skriva olika typer av texter? 

Av vilken betydelse är det att eleverna anammar rätt stil till en viss texttyp. Alltså uttrycker 

sig med passande ord till exempelvis en debattartikel eller  

Av vilken betydelse är det att eleverna har ett varierat språk när det kommer till exempel 

ordförråd och meningsbyggnad och meningslängd? 
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Disposition och sammanhang 

Av vilken betydelse är det att eleven kan strukturera sin text i olika delar, och balansera 

dessa så att alla får ett genomtänkt utrymme.  

Av vilken betydelse är det att eleverna lär sig rätt sätt att dela in texten i stycken? Och att de 

kan markera detta på rätt sätt med indrag eller blankrad? 

 

Innehåll, källanvändning och de betydelsemässiga skrivkompetenserna 

Av vilken betydelse är det att eleverna förstår ord och begrepp som är relaterade till ditt 

ämne? 

Hur gör du för att eleverna ska få en god förståelse för begrepp? 

Av vilken betydelse är det att eleverna använder källhantering i ditt ämne? 

Av vilken betydelse är det att eleverna förhåller sig kritiskt till källor i ditt ämne? 

Av vilken betydelse är det att eleverna källhänvisar på ett korrekt sätt? 

 

Didaktiska förslag 

Hur arbetar du språkutvecklande i din undervisning?  

Vilka förslag har du för att höja skrivandet i ditt ämne? 
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Bilaga 2. Enkät för svenskämnet 
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Bilaga 3. Ämnesplan svenska 

SVENSKA  

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, 

kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, 

och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin om-

värld, sina medmänniskor och sig själv.  

 

Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i 

tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Ele-

verna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid 

och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 

och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

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

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar 

kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflek-

tera över olika typer av språklig variation.  

 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanstäl-

ler och kritiskt granskar information från olika källor. Undervisningen ska stimulera elevernas lust 

att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möj-

lighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som 

krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om 

muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier.  

 

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen i 

muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställ-

ningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering 

och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av 

texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.  

 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:  

 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att 

delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.  

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter 

som fungerar väl i sitt sammanhang.  

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt pla-

nera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kom-

munikationssituation i övrigt.  

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna tex-

ter med utgångspunkt i det lästa. 

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt för-

måga att sätta in dessa i ett sammanhang.  

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika 

tider, dels i film och andra medier.  

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer för-

fattade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.  

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.  

9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ur-

sprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation 
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Bilaga 4. Ämnesplan samhällskunskap 

SAMHÄLLSKUNSKAP 

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, 

sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner 

ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa 

samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.  

 

Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och 

ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervis-

ningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jäm-

ställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med 

konventionen om barnets rättigheter.  

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar 

utveckling.  

 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en 

förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till 

att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort in-

formationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför 

ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera inform-

ation från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen. 

 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bear-

beta information. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och 

uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.  

 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla föl-

jande:  

 

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva 

rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion 

från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.  

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, 

ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer.  

3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.  

4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas 

relevans och trovärdighet.  

5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. 

 


