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Sammandrag 

I den här undersökningen har 182 elever deltagit och svarat på vad de anser är 

roligt, samt vad de har nytta av, i svenskämnet. Eleverna går första årskursen i 

gymnasiet och läser således kursen svenska 1, på en skola i Mellansverige. 

Undersökningen bygger på en jämförelse av attityden hos elever på högskole-

förberedande respektive yrkesförberedande program. Tre sätt att uppfatta 

svenskämnet, så kallade ämneskonceptioner, presenteras: svenska som färdig-

hetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som er-

farenhetspedagogiskt ämne.  

Undersökningens metod är både kvantitativ och kvalitativ. Eleverna har 

fått svara på enkäter och några av dem har blivit utvalda och tillfrågade till att 

deltaga i kompletterande och fördjupande intervjuer.  

Undersökningens resultat visar en entydig bild: de delar av svenskämnet 

som kan kopplas till ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne är popu-

lärast hos elever på båda studieinriktningarna. Ur ett elevperspektiv finns det 

utmaningar med svenskämnets bildningsdelar – eleverna i undersökningen har 

nämligen mycket svårt att se nyttan med litteraturhistoria och undervisning om 

språk. Detta ställer krav på lärare att utveckla pedagogiska och didaktiska me-

toder som gör undervisningen mer intressant och engagerande för eleverna. Ele-

verna i undersökningen efterlyser svenskundervisning som bygger på deras 

egna erfarenheter och intressen. Att läsa äldre böcker av äldre författare och lära 

sig om språk som inte har en tillstymmelse till relevans för deras liv är vad ele-

verna i undersökningen ställer sig frågande till.  

Attityden till svenskämnet är gemensam för elever i de båda studieinrikt-

ningarna – men några skillnader finns. Eleverna på högskoleförberedande pro-

gram är i huvudsak mer positiva till de flesta delar av svenskämnets innehåll. 

Tendensen är även att eleverna på yrkesförberedande program i högre utsträck-

ning är benägna att döma ut svenskämnet och dess innehåll som tråkigt och me-

ningslöst. Elever på högskoleförberedande program lyfter även fram diskursiva 

texttyper i högre utsträckning än elever på yrkesförberedande program, som i 

sin tur lyfter fram berättande texttyper i högre utsträckning.  

 

Nyckelord: svenska, gymnasieskolan, centralt innehåll, ämnesdidaktik, äm-

neskonceptioner, elevattityder.   
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1 Inledning 

Svenskämnet beskrivs som skolans ”största ämne”. Det handlar om ett ämne 

som springer ur två vetenskapliga discipliner: språkvetenskap och litteraturve-

tenskap. Det är också ett ämne som elever känner till väl – de har nämligen läst 

svenska sedan de gjorde sin skoldebut. Alla dessa år av svenska har format de-

ras attityd till ämnet. Kanske tycker de att svenska är ruskigt tråkigt, kanske 

tycker de att det är kul. Eller så har de ingen åsikt alls. Det är precis detta, elevers 

attityder till svenskämnet, som är ämnet för den här uppsatsen. 

Attityder påverkar oss människor i det att de får oss att undvika något, 

eller söka oss till något. Det vore inte särskilt kontroversiellt att antaga att detta 

också gäller elever och deras relation till ett visst ämne. Med anledning av detta, 

är min bestämda åsikt att det är både relevant och viktigt att undersöka hur det 

vi lärare undervisar om tas emot av eleverna. Det framgår nämligen tydligt i 

läroplanen för gymnasieskolan [lgy11] att elevernas engagemang och intresse 

för den egna utbildningen är viktig. Enligt läroplanen för gymnasieskolan 

nämns att skolan ska ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självför-

troende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa pro-

blem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och 

att arbeta både självständigt och tillsammans med andra” (Skolverket u.å.). 

Även forskningen inom svenskämnets didaktik lyfter fram detta. Den grundläg-

gande drivkraften i svenskämnet är nämligen att skapa ett intresse för litteratur 

och språk, förståelse för språkförändringar och en kritisk distans till texter av 

olika slag.  

Att undersöka elevers attityder till ämnet svenska, som den här undersök-

ningen, kan vara ett underlag för en diskussion rörande såväl svenskämnets in-

nehåll såväl som själva undervisningens utformning. Undersökningens resultat 

kan också vara en grund för en diskussion om hur gymnasieelever på de olika 

programtyperna ser på svenskämnet.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilken attityd elever som 

går gymnasieskolans första år har till svenskämnet. Undersökningens syfte är 

också att undersöka huruvida det finns någon skillnad i attityd mellan elever 

som går högskoleförberedande program och yrkesförberedande program. Av-

slutningsvis ingår även i syftet att ta reda på vilka pedagogiska och didaktiska 

lärdomar svensklärare kan dra av elevernas resonemang när det kommer till 

planering och genomförande av svenskundervisning. 

De forskningsfrågor som undersökningen grundas på är: 

1) Vilka attityder till svenskämnets innehåll har elever som går första 

året på gymnasiet? 

2) Finns det något samband mellan vad eleverna tycker är roligt re-

spektive vad de tror att de har nytta av? 

3) Finns det någon skillnad vad gäller attityder till svenskämnet mel-

lan elever som går yrkesförberedande program och elever som går 

högskoleförberedande program?  
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3 Bakgrund 

I kapitel 3 presenteras bakgrund som ligger till grund för undersökningen. Först 

görs en historisk genomgång av svenskämnet. Därefter presenteras svenskäm-

nets nuvarande kursplaner. Avslutningsvis presenteras gymnasieskolans studi-

einriktningar ur ett historiskt perspektiv.  

 Svenskämnet ur ett historiskt perspektiv 

Det som vi idag kallar svenska har en lång historia av förändringar bakom sig. 

I begynnelsen gick ämnet under namnet modersmål, vilket förändrades i och 

med grundskolereformen 1962. Den tidiga modersmålsundervisningen fokuse-

rade till hög grad på att träna särskilda språkfärdigheter – främst genom hög-

läsning. Detta bar med sig en undervisningsform som i allra högsta grad var 

formell i sitt upplägg. Litteraturen hade en underordnad roll i relation till att 

utveckla de språkliga aspekterna. I de högre årskurserna fanns en viss grad av 

egenskrivande, men det allra vanligaste var den uppgiften att eleverna skulle 

skriva av en text som läraren gav. Innehållsmässigt har svenskämnet utvecklats 

från att innefatta endast katekesen till att beröra litteratur och skrivfärdigheter. 

De senaste läroplanerna har tryckt allt hårdare på just skrivfärdigheter och ut-

vecklandet av dessa. Syftet med den tidiga modersmålsundervisningen var 

också av djupt ideologisk art. Då var kärleken till fosterlandet och kärleken till 

modersmålet viktiga grundbultar i undervisningen. Undervisningens olika de-

lar, exempelvis grammatikstudiet, tjänade alltså ett syfte att barnen skulle bli 

moraliskt och religiöst formade. Under 1900-talets senare delar växte tankar om 

att kunskapsutveckling och språkutveckling hör ihop. Detta hade stor inverkan 

på litteraturundervisningen. Den går här från att ”bara” handla om läsning, till 

att handla om personlig utveckling och stimulans till att skriva och läsa. Således 

betyder den här utvecklingen att svenskämnet går från att litteraturen enbart 

ska ge kunskap, till att också ge eleven insikt (Svedner 2011:23–25).  

Avslutningsvis är svenskämnet idag ett stort ämne, som kan ses som ett 

av skolans största ämnen. Detta eftersom det ryms två forskningsdiscipliner i 

ämnet: svenska språket och litteraturvetenskap (Ask 2012:7). 

 Svenskämnet enligt Lgr11 och Lgy11 

Eleverna som deltar i undersökningen har läst svenska enligt kursplaner i två 

olika skolformer: grundskolan och gymnasieskolan. De elever som deltar i den 

här undersökningens enkäter och intervjuer går i gymnasiets årskurs 1. När de 

svarar på enkäterna läser de svenska utifrån de kurs- och ämnesplaner som in-

går i läroplanen för gymnasieskolan (lgy11). Under grundskoleåren omfattades 
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de av kursplanen för grundskolan som ingår i läroplanen för grundskolan 

[lgr11]. Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i ämnet svenska enligt de 

två kursplanerna.  

Kursplanen för ämnet svenska i grundskolan (Lgr11) inleds med ett av-

snitt om ämnets syfte. I det avsnittet legitimeras svenskämnet. Där framhålls 

bland annat att undervisningen ska ”stimulera elevernas intresse för läsande 

och skrivande”, ”ge eleverna möjlighet att kommunicera i digitala miljöer” och 

”ge eleverna kunskaper om skönlitteratur”. Det är med andra ord ett brett ämne 

som presenteras. Syftesdelen avslutas med en lista med fem punkter som ska 

sammanfatta hela syftet med svenskämnet för grundskolan. Det centrala inne-

hållet är uppdelat i tre delar: årskurs 1–3, årskurs 4–6 samt årskurs 7–9. Fem 

underrubriker, samma för alla årskurser, finns i det centrala innehållet: 

 

1: Läsa och skriva 

2: Tala, lyssna och samtala 

3: Berättande texter och sakprosatexter 

4: Språkbruk 

5: Informationssökning och källkritik 

 

Svenskämnet i gymnasieskolan är, enligt läroplanen för gymnasieskolan 

(Lgy11), uppdelat i fem kurser. Dessa är: svenska 1, svenska 2, svenska 3, Litte-

ratur och Retorik. Dessa kurser ingår alla under ämnet svenska, som har en ge-

mensam syftestext. Där fastställs bland annat att undervisningen i svenska ska 

låta eleverna ”utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift”, ”använda 

skönlitteratur som källa till självinsikt” samt ”stimulera elevernas lust att tala, 

skriva, läsa och lyssna”. Varje kurs har ett eget centralt innehåll. I den här under-

sökningen ligger fokus på den gymnasiegemensamma kursen svenska 1. I den 

kursen finns nio punkter i det centrala innehållet. Dessa kan sammanfattas som: 

muntlig och skriftlig framställning, argumentation och retorik, kritisk gransk-

ning av text, skönlitteratur och fiktivt berättande samt språkliga begrepp och 

språklig variation. Varje kurs har ett eget centralt innehåll. I kursen svenska 1 

finns fem kunskapskrav där kraven graderas utifrån de tre betygsstegen E, C 

och A (Skolverket u.å.). 

När eleverna deltar i undersökningen, läser de den gymnasiegemen-

samma kursen svenska 1. Samtliga elever som går de högskoleförberedande 

programmen kommer att fortsätta läsa svenska, i form av kurserna svenska 2 

och svenska 3. De elever som går yrkesförberedande program däremot, kommer 

att stanna vid kursen svenska 1 om de inte väljer att läsa högskolepaketet. 
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Svenska 2 och svenska 3 är med andra ord valbart på de yrkesförberedande pro-

grammen och obligatoriskt på de högskoleförberedande programmen (Ask 

2012:14). 

 

 Studieinriktning i gymnasiet 

År 1970 reformerades gymnasieskolan vilket förde med sig en sammanslagning 

av gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. Nu skulle alla samsas när det kom-

mer till både administration och skolundervisning. En treårig yrkesutbildning 

infördes, och den arbetsplatsförlagda utbildningen förstärktes. 1991 skedde yt-

terligare sammanslagningar mellan studieinriktade utbildningar och yrkesin-

riktade utbildningar, då samtliga elever oavsett inriktning skulle gå samma ut-

bildning med samma mål – högskoleutbildning. 2011 års läroplan för gymnasie-

skolan innebar förändringar åt andra hållet. Detta eftersom yrkesutbildningarna 

återigen fick starkare arbetsplatsanknytning, samt att lärlingsprogrammen åter-

infördes. Detta innebar att 12 nationella program och ett lärlingsprogram inför-

des (se bilaga 3) (Lundgren 2014:199). En vanlig kritik mot föregående gymna-

sieskola var att den var alldeles för likriktad – den lyckades inte med att förbe-

reda eleverna för varken studier eller yrkesliv. Därför skapades en tydligare 

uppdelning mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Två 

examina infördes således: yrkesexamen och högskoleexamen (Ask 2012:18). Vad 

gäller ämnet svenska, kunde man tidigt i de yrkesinriktade utbildningarna se en 

särskild inriktning på undervisningen. Allmänbildningen var inte i fokus. Det 

var istället språkets praktiska användningsområden som kunde kopplas till det 

yrke som eleverna skulle utbildas till (Malmgren & Thavenius 1991:57).  

 

 Den didaktiska triangeln 

Didaktik lyfts i litteraturen fram som vetenskap för lärare och lärarutbildning. 

Med didaktikbegreppet avses det som till vardags benämns som undervisning 

och lärande (Hansén & Forsman 2011:11). Man skiljer mellan två former av di-

daktik: allmändidaktik och ämnesdidaktik. Skillnaden mellan begreppen är att all-

mändidaktiken är mer generellt hållen och fokuserar på undervisningen som 

sådan, medan ämnesdidaktiken fokuserar på ett visst ämne (Kansanen, Hansén, 

Sjöberg & Kroksmark 2011:32).  

 Den didaktiska triangeln visualiserar de tre aspekter på undervisning 

och lärande som didaktiken studerar: läraren, eleven och innehållet. Det råder 

en växelverkan mellan dessa dimensioner, vilket innebär att dessa tre aspekter 

ständigt är under påverkan av varandra (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroks-

mark 2011:45).  
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Figur 1. Den didaktiska triangeln 

 

Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark (2011:45) menar vidare att relationen 

elev-lärare benämns som den pedagogiska relationen, medan relationen ämnet-

elev benämns som den didaktiska relationen. Den här undersökningen kommer 

att fokusera på den didaktiska relationen, eftersom det är eleven och deras atti-

tyd till ett visst innehåll, som är i centrum. Här är enligt Molloy (2007:44) den 

didaktiska vem-frågan, som innefattar vem undervisningen är för, central. 

Grundfrågor i detta sammanhang kan vara hur eleverna förhåller sig till ämnet 

samt vilka kunskaper de har om ämnet. Genom att studera relationen elev-ämne 

skiftar man fokus från läraren. Istället sätter man den enskilde eleven och den-

nes relation till ämnet i fokus. För mig är det dock viktigt att påminna om att 

alla delar av den didaktiska triangeln är en del av skolkontexten. Således är alla 

delar lika viktiga. Det som görs i den här studien är att en av delarna, alltså elev-

ämne-relationen, lyfts ut och studeras närmre.  

Inom didaktiken finns olika frågor som behöver besvaras. Varför rör moti-

veringarna bakom ämnet, hur rör undervisningsmetoderna och vad rör innehål-

let, som fokuseras i den här undersökningen (Svedner 2011:29). 

 Begreppsdefinition och avgränsningar 

I den här undersökningen är avsikten att undersöka gymnasieelevers attityder 

till svenskämnet samt göra en jämförelse mellan den högskoleförberedande stu-

dieinriktningen och den yrkesförberedande studieinriktningen. En aspekt som 

ofta lyfts fram, men vilken den här undersökningen helt bortser från, är 
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huruvida elevernas uppfattning skiljer sig åt mellan könen. Detta beror helt på 

att den tidsram inom vilken undersökningen har gjorts inte räcker till för att 

undersöka den aspekten. 

Olika begrepp för de olika inriktningarna används i litteraturen. I den här 

undersökningen används det som sedan 2011 är Skolverkets begrepp högskole-

förberedande program och yrkesförberedande program.  

Begreppet attityd används genomgående i undersökningen. Attitydbe-

greppet har enligt Biel (2012) fyra funktioner. För det första har attitydbegreppet 

en kunskapsfunktion, vilket benämns som ett stöd för människan att sortera och 

komma ihåg vad den tycker och tänker om saker. För det andra har attitydbe-

greppet en nyttighetsfunktion som hjälper människan att ta sig fram i tillvaron – 

nyttighetsfunktionen får en person att dra sig till det den gillar eller ogillar. För 

det tredje har attitydbegreppet en anpassningsfunktion, vilket innebär att män-

niskan anpassar sig till saker den tycker om eller inte – exempelvis genom att 

hålla sig ifrån obehagliga saker. Attitydbegreppets fjärde funktion är en värde-

uttryckande funktion. Den funktionen innebär att människans attityder blir ett ut-

tryck för den egna identiteten (s.23). Attitydbegreppets fyra funktioner går att 

applicera på eleverna och deras attityd till svenskämnet. I enkäterna (se bilaga 

1) möter eleverna, används ett språk som är lättbegripligt för dem. Detta för att 

eleverna ska förstå och kunna svara utifrån den punkt i livet de är i. Med attityd 

avses i den här undersökningen därmed två aspekter: Dels det som eleverna 

anser vara roligt och dels det som elever tror att de har någon nytta av.  

4 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som är relevant för denna 

undersökning. Kapitlet inleds med relevant forskning om ungdomar och gym-

nasieskolan, och avslutas med forskning som handlar om elevers attityder till 

specifika ämnesinnehåll i svenskan.   

 Ungdomar och gymnasieskolan 

Skolan är en social arena där mycket annat än den formella undervisningen 

lockar elevernas intresse. Eleverna skapar sina egna, informella, mål som är vik-

tiga för dem. Man kan säga att det finns två uppgifter som eleverna står inför i 

skolan. För det första rör dessa den egna utbildningen, som ofta anpassas efter 

egna intressen genom olika studieinriktningar. För det andra handlar det om de 

egna personliga målen som lyfts fram som ”livsprojekt”. Dessa kan samman-

stråla mer eller mindre, något som kan påverka elevernas upplevelse av skolans 

innehåll. Genom valet av studieinriktning ger eleverna en fingervisning av vad 
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deras mål är med arbete och studier, men man kan också betrakta valet av stu-

dieinriktning som en bild av deras ”livsprojekt” Högberg (2009:12–13).  

Val av studieinriktning påverkar synen på gymnasiestudierna. Detta visar 

Högbergs (2009) avhandling om konformitet och motstånd i skolan. Det viktig-

aste för eleverna när de väljer studieinriktning, enligt studier inom området, är 

personliga intressen. Elever på studieinriktade program, numera benämnda 

högskoleförberedande program, använder oftare nytto- och marknadsinriktade 

termer när de ska förmedla sin bild av exempelvis olika ämnen i skolan. På yr-

kesförberedande program är det vanligare att lyfta fram egna intressen och den 

egna förmågan att ta till sig ett visst ämne (s.14). 

 Elevers syn på svenskämnet 

Bergmans (2007) studie visar studie att svenskämnet kan skilja sig åt mellan pro-

gram och inriktningar. Gymnasieeleverna är, beroende på vilket program eller 

vilken inriktning de går, på väg att fostras in i olika sociala kontexter. Detta på-

verkar elevernas syn på svenskämnet. Det finns en generellt positiv attityd till 

skrivträning i och med att eleverna vet att de har nytta av det i framtiden – det 

gör dem kvalificerade för framtida jobb och studier. Motiven bakom varför det 

är av nytta skiljer sig däremot, beroende på program och inriktning. I studien 

finns naturvetarprogrammet med och i deras framtida sysselsättningar kan man 

anta att det finns ett värde av att inneha ett ”lingvistiskt kapital”. Det framkom-

mer också i studien att flera av eleverna har svårt att motivera sig till att arbeta 

med litteratur och litteraturundervisning, eftersom det inte är något de har nå-

gon användning för. Eleverna efterfrågar istället undervisning som syftar till att 

stärka deras språkförmåga (s.172). 

En gedigen lektionsplanering skymmer inte det faktum att mycket av 

undervisningssituationen hänger på elevernas attityder till ämnet. Det är viktigt 

att som svensklärare vara medveten om vilka attityder eleverna har till svensk-

ämnet, eftersom det står utom tvivel att deras attityder är viktiga förutsättningar 

för svensklärarens arbete (Svedner 2011:15). För att skapa en undervisning som 

motiverar eleverna krävs uppgifter som är utmanande, meningsfulla och varie-

rade (Håkansson & Sundberg (2016:72). Alla elever är olika i det att de har olika 

erfarenheter, föreställningsvärldar, kunskaper och attityder. I klassrummet 

finns samhällets hela palett av värderingar representerade. Det finns stora möj-

ligheter i svenskämnet att gå elevernas attityder till mötes och bedriva under-

visning som sker på deras nivå. Detta benämns elevanpassning. Elevanpass-

ningen kan gälla exempelvis litteraturval och val av skrivuppgifter. En aspekt 

som lyfts fram när det gäller elevers attityder till svenskämnet, är att de är 

snabba med att skapa en bild av sig själva som ”elever av sin förmåga”. Detta är 
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grundlägger deras självtillit. En elev som anser sig själv vara en svag läsare kom-

mer med lätthet reproducera den bilden av sig själv i sin skoltid Som lärare är 

det viktigt att arbeta med att ge eleverna en starkare självtillit (Svedner 2011:16–

17). 

I Bergströms (2007) studie, som genomfördes i Göteborg under åren 2005–

2006, visar det sig att elevers syn på svenskämnet varierar stort mellan olika 

elever. Studien visar också att elever på yrkesprogram generellt sett är mer po-

sitiva till svenskämnet. En förklaring till detta kan vara att undervisningen i 

svenska anpassas i högre grad till elevernas val av studieinriktning och intressen 

på de yrkesförberedande programmen. Det kan också ses som svårare att an-

passa svenskundervisningen till en viss studieinriktning när det gäller de hög-

skoleförberedande programmen. Kursplanen i ämnet svenska gör det möjligt 

för lärare att anpassa undervisningen till elevgrupp, vilket gör att svenskunder-

visningen kan se relativt olika ut i två olika klassrum. De lärare som ingick i 

studien utgör bevis för att undervisningen i svenska kan se väldigt olika ut be-

roende på vald studieinriktning. Exempelvis bantas viss undervisning, exem-

pelvis litteratur, ofta ned - såväl kvantitativt som kvalitativt – på de yrkesförbe-

redande programmen. Generellt sett visar studien att skönlitteraturen ses som 

roligast och att litteraturhistoria respektive grammatik ses som tråkigast. Vad 

gäller det som ses som roligast finns i undersökningen inga tydliga skillnader 

mellan elever som går högskoleförberedande och yrkesförberedande program. 

Dock är det så att studien till övervägande del (80 %) består av elever som går 

studieförberedande program. Däremot är det tydligt att elever som läser yrkes-

förberedande program tycker att grammatik är tråkigare än elever som går hög-

skoleförberedande program (Bergström, 2007:155).  

Svedner (2011:16) nämner kort skillnaden mellan elevers attityder till 

svenskämnet baserat på studieinriktning, och menar att elever på yrkesprogram 

generellt sett är mer positiva till skrivträning. Svedner (2011:18) menar också att 

det finns en konflikt i elevernas vilja att göra det som är roligt här och nu, kontra 

läroplanens och lärarens långsiktiga tankesätt. Enligt författaren finns här utma-

ningar i att göra att eleverna känner subjektiv relevans till ämnet.  

Bergströms (2007:155) studie visar att det helt klart finns en syn på svensk-

ämnet som ett ämne man har nytta av. Det är ett viktigt ämne i det att det gäller 

att den enskilde eleven utvecklar de språkliga egenskaper som krävs för studier 

och yrkesliv. Studien visar att svenskämnet räknas som viktigt som grund för 

att klara av samspelet med andra människor, samt att lyckas med att göra sin 

röst hörd i samhället. Språkutveckling kan på så sätt kopplas till den enskilde 

elevens utveckling. Detta resonemang kan kopplas till svenskämnets syfte, som 

framgår i ämnesplanen. Där fastställs att ”undervisningen ska stimulera elever-

nas lust att tala, skriva, läsa och därmed stödja deras personliga utveckling” 

(Skolverket u.å).  
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4.2.1 Elever och läsning 

Under åren har en rad mätningar gjorts för att kartlägga svenska elevers läsför-

måga. Skolverkets egna mätningar som utfördes 2003 visade på en klar försäm-

ring på området. Även andra undersökningar, exempelvis TREND-undersök-

ningen som jämförde elevers läsförståelse mellan 1991 och 2001, visade på en 

försämrad läsförståelse. När det gäller läsning tenderar läsprestationer, läsatti-

tyder och läsvanor att samverka med varandra. Denna samverkan börjar tidigt 

i skolan och skillnaden mellan de som har upplever läsande som negativt och 

de som upplever läsande som positivt, växer. Det är viktigt att elever lär sig att 

förstå det de läser, men det är lika viktigt att skolan redan från tidiga år försöker 

hitta och skapa en läslust hos eleverna. År 2006 gjordes en undersökning där 

eleverna fick svara på frågor om läsning. Undersökningen förde med sig att ele-

vernas attityder till läsning kunde delas in i tre grupper. Dessa var 1) elever med 

mycket positiv attityd till läsning, 2) en mellannivå med elever som har en inte 

lika uttalad positiv attityd och 3) elever med en negativ attityd till läsning. I 

undersökningen visade det sig att grupp 1 och 2 var ungefär lika stora, medan 

endast en tiondel tillhörde grupp 3. Sammantaget kan sägas att elever idag är 

mindre intresserade av läsning än tidigare. Eleverna läser också vissa typer av 

textmaterial mer sällan (Taube & Fredriksson 2012:167–169).  

Bergström (2007:175) visar att gymnasieelever ser läsningen som något de 

har nytta av, både när det gäller att förbättra sin egen språkkompetens men 

också för att det ger allmänbildning. Samma undersökning visar att det, när det 

gäller läsning, finns få skillnader mellan yrkesförberedande program och hög-

skoleförberedande program. När det kommer till analysförmåga skiljer sig ele-

vernas resonemang åt en aning – eleverna på de yrkesförberedande program-

men lyfter inte fram denna som lika ”nyttig” som eleverna på de högskoleför-

beredande programmen.  

4.2.2 Elever och skrivande 

Kritiska röster har höjts mot att skolan länge fokuserat i allt för stor utsträckning 

på berättande texter och ”fri skrivning”. Kritiken riktas mot skolan som länge 

verkat tro att låta elever skriva fritt är vägen att gå, och att formen kommer av 

sig själv. Norska studier som undersökt vilka texttyper elever väljer att skriva, 

gör gällande att 80 % av eleverna väljer det berättande skrivandet före det dis-

kursiva (bl.a. argumenterande). Eleverna föredrar berättande texter troligen ef-

tersom de känner sig mest säkra på den texttypen. Det är inget fel med att elever 

gillar berättandet. Det som är oroväckande är deras problem med att skifta tex-

typ (Nyström Höög 2010:8).  
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4.2.3 Elever och skönlitteratur 

Den studie som Bergström (2007:187) genomfört med en stor mängd gymnasie-

elever visar att det är litteraturen som eleverna anser sig ha minst nytta med. 

Tillsammans med språkhistoria anser många elever att litteraturhistoria är 

”onödig kunskap”. Samtidigt visar studien enligt Bergström (2007:186) också att 

elever i hög grad tycker att det är roligt att läsa om skönlitterära verk och dess 

författare.  

4.2.4 Elever och grammatik 

Många elever har en neutral inställning till grammatikundervisningen, visar 

studier där elever tillfrågats vad de anser om grammatiken. Dessa studier visar 

också att elevernas attityder till grammatiken till stor del hänger på undervis-

ningsmetoderna (Strzelecka & Boström 2014:11). Boström (2004:176) visar 

följaktligen att en undervisningsstil som i högre grad är anpassad till elevers 

lärstilar, inverkar positivt på elevers attityder till grammatikundervisningen. 

Detta jämfört med undervisning som följer mer traditionella mönster. Berg-

ströms (2007:189) undersökning som ingår i den omfattande ÖGUS-studien från 

2007, visar att ett stort antal elever menar att grammatikundervisningen inte är 

något som de har nytta av. Detta gäller speciellt om grammatiken blir för djup-

gående och omfattande. Svedner (2011:92) föreslår en praktisk grammatikun-

dervisning som fokuserar på att lära eleverna hur språket är uppbyggt snarare 

än att gruppera olika ord. Författaren föreslår också en grammatikundervisning 

som inte bara är analytisk, utan också kreativ och som tar utgångspunkt i ele-

vernas egna texter.  
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I kapitel 5 redogörs för den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för 

den här undersökningen.  

 Tre ämneskonceptioner 

Enligt Svedner (2012:117) har forskare alltjämt sedan mitten av 1970-talet talat 

om tre ämneskonceptioner av svenskämnet. Dessa är:  

 

1. Svenska som färdighetsämne 

2. Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne  

3. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne  

 

Molloy (2007:48–49) menar att färdighetsämnet svenska är ett ämne där eleverna 

förväntas utveckla språkliga kompetenser som är dem till praktiskt gagn. Detta 

sker genom upprepade moment med samma syfte, att öka elevernas språkliga 

färdigheter. I färdighetsämnet svenska finns heller inget sammanhängande in-

nehåll, utan här ligger fokus på att utveckla språket som sådant. Färdighetsäm-

net dominerade enligt Teleman (1991:29) 70- och 80-talens läroböcker, där fokus 

allt mer låg på att öva färdigheter som skriva, tala, lyssna och läsa.  

Det litteraturhistoriska bildningsämnet beskrivs av Molloy (2007:48–49) 

som ett ämne där eleverna förväntas ta till sig kunskap om litteraturhistoria, 

författare och olika litterära verk. Till skillnad från färdighetsämnet svenska, har 

det litterära bildningsämnet svenska således ett innehåll. Bergman (2007:40) lyf-

ter fram att det i bildningsämnet handlar om att det finns ett antal centrala litte-

rära verk som anses viktiga att föra vidare till nästkommande generation.  

Det erfarenhetspedagogiska skolämnet svenska utgår enligt Molloy 

(2007:48–49) från den aktuella elevgruppen och de erfarenheter och förutsätt-

ningar som finns där. Elevernas intresse och nyfikenhet för det som sker runt 

omkring dem är av stor vikt för språkutvecklingen i det erfarenhetspedagogiska 

ämnet svenska. Här är såväl språkfärdigheter som litteratur en viktig ingredi-

ens. I sin språkanvändning förväntas eleverna kommunicera om engagerande 

samhällsfrågor, samtidigt som litteraturen också den kommunicerar något om 

samhället och människan. Svedner (2012:117) beskriver hur det erfarenhetspe-

dagogiska ämnet svenska började ta fart inom pedagogikforskningen under 

1970-tale. Detta utgår enligt författaren från att elevernas språkutveckling skulle 

ske parallellt med att eleverna skulle göras till politiskt medvetna och samhälls-

kritiska individer. Att eleverna skulle vara delaktiga var något nytt och innebar 
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att den fria läsningen och den isolerade färdighetsträningen förkastades. Berg-

man (2007:40) framhåller att litteraturen har en viktig roll även i det erfarenhets-

pedagogiska ämnet, i det att de säger något om människan och därmed fungerar 

som en källa till kunskap om människan.  

Ämneskonceptionerna beskrivs som teoretiska konstruktioner. Det är inte 

lätt att identifiera dem klart och tydligt i undervisningen. Lärares attityder och 

uppfattningar om ämnet gör dock att denne tenderar att styra sin undervisning 

mot någon av konceptionerna (Bergman 2007:40). Dessa tre ämneskonceptioner 

utgör av litteraturen att döma än idag en sorts standard när det kommer till hur 

svenskämnet betraktas. Det finns dock författare som föreslagit en fjärde ämnes-

konception. Molloy (2007:181) föreslår elektiv svenska, som har sin utgångspunkt 

i olika fältstudier som uppmärksammat hur elever idag i högre grad väljer ut 

det de själva vill arbeta med, exempelvis ”fri forskning”, sådant som de själva 

tycker är roligt och som de själva anser att de har nytta av. Detta underlättas 

naturligtvis av såväl utvecklingen när det kommer till digitalisering, men också 

av det i allt större utsträckning flerspråkiga klassrummet. Att det finns utrymme 

för en fjärde ämneskonception av svenskämnet är inte helt orimligt – så ser det 

nämligen ut i England och i deras syn på engelskämnet. Detta presenterar Ber-

göö (2005:52) i sin avhandling. Enligt den modell som presenteras i avhand-

lingen finns det i England sedan länge en fjärde ämneskonception som innefat-

tar de mer individuella och personliga aspekterna till modersmålsundervis-

ningen.  

Oavsett om det finns en fjärde ämneskonception eller ej, kommer den här 

undersökningen genomföras med utgångspunkt i de tre traditionella äm-

neskonceptionerna färdighetsämne, litteraturhistoriskt bildningsämne och erfa-

renhetspedagogiskt ämne. Däremot kommer frågan om en fjärde ämneskon-

ception tas upp igen i kapitel 9, där undersökningens resultat diskuteras. 

I det litteraturhistoriska bildningsämnet ingår i den här studien inte bara 

litteraturhistoria, utan också undervisning om språk – exempelvis undervis-

ningen om språkhistoria och nordiska språk, som också är ett bildningsämne i 

och med Molloys (2007:48–49) definition som utgår från att det bildningsämnet 

har ett eget innehåll som ska läras ut till eleverna.  
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6 Metod och material 

I kapitel 6 redogörs för undersökningens metod samt för de resonemang som 

ligger bakom valet av denna. Undersökningens material kommer också avhand-

las i detta kapitel. En genomgång av hur analysen av materialet har gått till väga 

avslutar kapitlet.  

 Metod 

I det här avsnittet presenteras undersökningens metod. Först avhandlas vad 

som är själva utgångspunkten till metoden och därefter redogörs för valet av 

metod.  

6.1.1 Metodisk utgångspunkt 

Den här undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i Mellansverige, 

där det totala antalet elever uppgick till ungefär 1000. Föremålet för studien var 

och är gymnasieelever som läser kursen svenska 1 i gymnasiet. När eleverna 

deltog i den här studien hade de läst svenska på gymnasiet i ungefär två måna-

der. Det betyder att gymnasiets kursplaner och dess innehåll är nytt för dem. 

Det är däremot inte grundskolans kursplaner, som de varit bekanta med under 

sina nio föregående skolår. I underökningens tidiga skede var planen att ta fram 

frågor med kursplanen för kursen svenska 1 i gymnasiet som grund, eftersom 

föremålet för undersökningen är just gymnasieelever, men med anledning av 

det föregående bestämdes det att forskningsfrågorna istället bör luta sig på kurs-

planen för ämnet svenska i grundskolans år 7–9.              

6.1.2 Val av metod 

Kvantitativ metod används för att ta fram kunskap som går att beskriva med 

siffror. En undersökning som baserar sig på en kvantitativ metod avser svara på 

frågor som exempelvis längre, fler, och mer. Kvalitativ metod bör användas om 

undersökningen inte förväntas svara på den typen av frågor. Kvalitativ och 

kvantitativ kan med fördel kombineras i en undersökning (Trost 2012:9, 19). 

Även Eliasson (2013:30) talar för en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

inslag i en undersökning. Författaren nämner som exempel att använda en kva-

litativ undersökning för att följa upp några iakttagelser som gjorts i en kvantita-

tiv undersökning. I den här undersökningen ser metodiken ut precis så. De 

kvantitativa enkäterna förväntas ge en bred bild av elevernas attityder till 

svenskämnet, medan de kvalitativa intervjuerna förväntas ge en mer djupgå-

ende förståelse som inbegriper de resonemang som ligger bakom elevernas at-

tityder. En utförligare beskrivning av enkäter och intervjuer görs i kommande 

avsnitt där undersökningens material presenteras.   
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 Material 

I det här avsnittet beskrivs undersökningens material och hur insamlingen av 

detta gått tillväga. Först presenteras enkäterna och därefter presenteras intervju-

erna.  

6.2.1 Enkäter 

Det övergripande syftet med den här undersökningen, som framgår i kapitel 2, 

är att undersöka elevernas attityder till svenskämnets innehåll. Trost (2012:29) 

beskriver att tanken med enkäter är att säga något om befolkningen i den popu-

lation man undersöker, exempelvis att en viss andel beter sig på ett sätt, och en 

viss andel på ett annat. Valet av enkäter som metod innebär för den här under-

sökningen att en bred bild av elevernas attityder till svenskämnet skapas.  

I det följande ges en utförlig beskrivning av enkätfrågorna. Enkätformu-

läret i den här undersökningen är uppdelat i två delar. I den första delen ombeds 

eleverna att fritt nämna de tre saker i svenskämnet som är roligast. Därefter ef-

terfrågas av eleverna de tre saker i svenskämnet som de tror att de har mest 

nytta av i framtiden. Detta för att kunna svara på den andra delen i syftet som 

avser, vilket framgår i kapitel 2, huruvida det finns något samband vad gäller 

det eleverna tycker är roligt och vad de tror att de har nytta av.  

Den andra delen av enkätformuläret går djupare in i det centrala innehål-

let för kursen svenska i grundskolans år 7–9 (bilaga 2). Frågorna kan därmed ses 

som en sammanfattning av det centrala innehållet. Detta har resulterat i nio frå-

gorna som eleverna får svara på: 

 

 Fråga 1 tar fasta på kursplanens skrivelse om att eleverna ska utveckla läs-

strategier och därför avser frågan att ta reda på elevernas attityder till läs-

förståelse.  

 Fråga 2 handlar också om läsning och avser att mäta elevernas attityder till 

att analysera olika typer av texter. Med analys i det här fallet avses att läsa 

en text på ett analytiskt vis, alltså plocka isär texten och försöka förstå dess 

beståndsdelar, för att i slutändan förstå helheten bättre.  Föremålet för  

 Fråga 3 är skrivande av olika texttyper. Den frågan kopplas till kursplanens 

resonemang om att eleverna ska kunna skriva flera olika texttyper.  

 Fråga 4 avser komma åt elevernas attityd till språkriktighet, vilket också 

finns med i kursens centrala innehåll. 

 Fråga 5 avser att undersöka elevernas attityder till muntlig framställning. I 

det centrala innehållet finns också med att eleverna ska arbeta med detta 

 Fråga 6 rör det kursinnehåll som rör undervisning om språk, exempelvis 

dialekter, språkförändringar och nordiska språk.  
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 Fråga 7 handlar om litteraturhistoria, som också ingår i det centrala inne-

hållet. Tillsammans utgör fråga 6 och fråga 7 de enkätfrågor som mäter ele-

vernas attityder till bildningsämnet svenska.  

 Fråga 8 avser grammatikundervisningen. Här mäts elevernas attityder till 

att arbeta med ordklasser och satsdelar.  

 Fråga 9 i enkäten avser informationssökning och källkritik, vilket också av-

slutar det centrala innehållet för kursen svenska för grundskolans år 7–9.  

 

Eleverna fick de nio delarna presenterade för sig i frågeform i två omgångar. 

Första gången avses hur roligt eleverna tycker att ett visst ämnesinnehåll är. Ex-

empel på en av frågorna i den andra delen ges nedan: 

 

2 c) Vad tycker du om att jobba med läsförståelse? 

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?__________________________________________________________ 

 

I den tredje delen avses hur stor nytta eleverna tror att de har med ett visst äm-

nesinnehåll. Exempel på en fråga i enkätens tredje del ges nedan: 

 

3 c) Hur stor nytta tror du att du har av att jobba med läsförståelse? 

Ingen nytta Viss nytta Stor nytta  

Varför?__________________________________________________________  

 

I enkätformulärets samtliga tre delar får eleverna möjlighet att fritt skriva varför 

de har klassificerat ett visst ämnesinnehåll som exempelvis ”väldigt roligt” eller 

”ingen nytta”. Avsikten med detta är att få en så fördjupad bild som det är möj-

ligt av elevernas attityder till svenskämnet.  

Nämnas bör också att inspiration har hämtats från Bergströms (2007) stu-

die och de enkätfrågor som användes där.  

6.2.2 Eleverna i enkätundersökningen 

Enkätundersökningen genomfördes i årskurs 1 eftersom kursen SVESVE01 är 

gemensam för alla program i hela gymnasieskolan. Enkäten delades ut i totalt 

åtta grupper av gymnasieelever som läser kursen svenska 1 på gymnasiet. Av 

dessa åtta grupper läste fyra vid ett studieförberedande program och fyra vid 

ett yrkesförberedande program (se tabell 1). Några av eleverna ville inte vara 

med i enkätundersökningen och dessa omfattas inte av nedanstående tabell.  
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Tabell 1 Förteckning över besvarade enkäter. 

 

Program Programtyp Antal en-

käter 

Teknikprogrammet Högskoleförberedande 28 st. 

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande 29 st. 

Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande 21 st. 

Ekonomiprogrammet Högskoleförberedande 26 st. 

VVS- och fastighetsprogrammet Yrkesförberedande 19 st. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Yrkesförberedande 16 st. 

Barn- och fritidsprogrammet Yrkesförberedande 22 st. 

Lärlingsprogrammet Yrkesförberedande 21 st. 

 

Totalt besvarades 104 enkäter på högskoleförberedande program och 78 enkäter 

på yrkesförberedande program. Efter att alla enkäter samlats in, numrerades de. 

Därefter samlades samtliga enkäter i ett och samma dokument i Microsoft Excel. 

För att göra sammanställningen mer effektiv, gjordes kategorierna om från ord 

till siffror. ”Väldigt roligt” blev 5, och ”väldigt tråkigt” blev 1. Med den datori-

serade sammanställningen som stöd gjordes sedan markeringar för hand i ett 

anteckningsblock. På så vis räknades antalet svar från vardera programmet på 

ett relativt snabbt och effektivt sätt, samt även reliabelt, vis. Därefter räknades 

andelen svar ut genom att dividera antalet av ett visst svar med det totala antalet 

enkäter i ett program. 

6.2.3 Intervjuer 

Den fenomenologiska intervjun syftar till att undersöka en viss individs subjek-

tiva uppfattning om saker och ting. Som forskare försöker man genom intervjun 

komma in i den intervjuades livsvärld, samt att få förståelse för denna. En viktig 

aspekt när det kommer till den fenomenologiska intervjun är att det inte finns 

något rätt eller fel. Öppna frågor, som börjar med exempelvis vad och hur, ställs 

med fördel (Stensmo 202:121–122). I planeringen och i genomförandet av inter-

vjuerna har en rad val gjorts. För det första valde jag i ett tidigt skede att göra 

gruppintervjuer. Detta eftersom det fanns en förhoppning om att skapa en dis-

kussion mellan eleverna om deras attityd till svenskämnet. Gruppintervjuer av-

dramatiserar också situationen en aning och gör att eleverna inte behöver vara 

lika nervösa. Tre elever i varje intervju ansågs vara en lämplig gruppstorlek.  
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Ett annat val som gjordes i samband med planeringen av intervjuerna, var 

att frågorna i intervjuerna skulle vara ostrukturerade. Detta eftersom jag ville 

låta eleverna i viss mån styra intervjuerna. Det är deras samtal och diskussioner 

om deras attityder jag i intervjuerna vill komma åt. Ejvegård (2003:51) menar att 

intervjuaren i och med användandet av ostrukturerade frågor, riskerar att bli 

allt för selektiv och subjektiv i vilka frågor som ställs. För att undvika detta be-

stämde jag mig för att låta intervjuerna vara ostrukturerade, men samtidigt hålla 

mig till ett frågeformulär som baseras på enkäten. Eleverna fick i och med detta 

fritt samtala kring enkätens innehåll, men intervjun riskerade aldrig att sväva 

iväg och bli irrelevant.  

Gruppintervjuerna genomfördes under veckorna 45–47, under hösten 

2018. Totalt intervjuades 12 elever, vilket framgår av tabell 2. Varje intervju tog 

mellan 35–40 minuter. Eleverna valdes ut slumpmässigt från fyra av de åtta klas-

ser som besvarade enkäterna. 

 

Tabell 2. Förteckning över genomförda elevintervjuer 

 

Elevintervjuer 

Grupp 1 Elev 1 Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande 

 Elev 2 Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande 

 Elev 3 Naturvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande 

Grupp 2 Elev 4 Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande 

 Elev 5 Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande 

 Elev 6 Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande 

Grupp 3 Elev 7 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Yrkesförberedande 

 Elev 8 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Yrkesförberedande 

 Elev 9 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Yrkesförberedande 

Grupp 4 Elev 10 Barn- och fritidsprogrammet Yrkesförberedande 

 Elev 11 Barn- och fritidsprogrammet Yrkesförberedande 

 Elev 12 Barn- och fritidsprogrammet Yrkesförberedande 

 
Varje intervju spelades in på en smartphone av märket Sony Xperia XZ2 Com-

pact, med hjälp av mobilapplikationen Sony Audio Recorder.  

Kort efter att varje intervju genomförts, transkriberades de till text i Micro-

soft Word. De transkriberade intervjuerna har studerats noggrant i syfte att 

finna gemensamma teman. Illustrativa citat har sedan tagits ut från olika inter-

vjuer och fogats samman och på så sätt skapat ett tema. Detta redovisas i kapitel 

7 som kommer härnäst.  
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 Analys 

I kapitel 8 analyseras resultatet, som kopplas till den teoretiska grund som 

undersökningen vilar på. Denna teoretiska grund är som bekant de tre äm-

neskonceptionerna svenska som färdighetsämne, svenska som bildningsämne 

samt svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Med dessa som grund förs i 

analyskapitlet resonemang om elevernas attityder. För att kunna göra detta, 

måste materialet kopplas till ämneskonceptionerna. Detta sammanfattas i tabell 

3. Tabellens högra kolumn innefattar även enkätfrågorna som presenterades ti-

digare i detta kapitel.  

 

 

Tabell 3. Ämneskonceptionerna kopplade till ämnesinnehåll och enkätfrågor 

 

Ämneskonceptioner kopplade till ämnesinnehåll och enkätfrågor 

Ämneskonception Ämnesinnehåll Enkätfrågor 

Svenska som färdig-

hetsämne 

Läsning  

Skrivande 

Muntlig framställning 

Grammatik 

Språkriktighet 

 

Frågorna 1-5, 7-9 

Svenska som bildnings-

ämne 

Skönlitteratur 

Språk 

 

Frågorna 5 och 6 

Svenska som erfaren-

hetspedagogiskt ämne 

Läsning, skrivande, 

muntlig framställning 

som utgår från elevens 

erfarenheter och förut-

sättningar 

 

Inga specifika frågor 

 

 

Denna uppdelning har gjorts i enighet litteraturen med litteraturen om hur 

svenskämnet och dess olika ämneskonceptioner. Läsning, skrivande och munt-

lig framställning relateras till färdighetsämnet i och med det att de fokuserar på 

elevernas färdigheter i dessa ämnen. Vilken plats grammatik och språkriktighet 

ska placeras på är inte riktigt lika självklart, men eftersom syftet med dessa är 

att stärka färdigheterna – inte att lära ut innehållet i sig – hamnar de också där. 

Skönlitteratur och språk relateras till svenska som bildningsämne eftersom av 

två anledninga 1) de har ett specificerat innehåll och 2) de fokuserar på kunskap, 

inte färdigheter. Avslutningsvis relateras svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne till arbete som görs i skolan som utgår från elevens egna erfarenheter.  
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 Forskningsetiska principer 

Under arbetets gång uppkom situationer där det var viktigt att göra etiska ställ-

ningstaganden. Forskningsetik handlar om att inte orsaka en deltagare skada 

eller på något sätt kränka deltagarens integritet. Forskningsetik avser också att 

undersökningens insamling av material har gått till på ett korrekt vis (Wallén 

1996:131-132). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

u.å.) följs i den här undersökningen. I samband med att eleverna besvarade en-

käter och intervjuer informerades deltagarna om att deltagandet är frivilligt. 

Detta innebär att undersökningen följer vetenskapsrådets informationskrav. 

Även  är uppfyllt i och med att eleverna hela tiden har varit medvetna om att de 

är deltagare i en undersökning, samt varit villiga att dela med sig av sina tankar 

och åsikter. En annan aspekt som Vetenskapsrådet tar upp är konfidentialitetskra-

vet, vilket innebär att utomstående inte ska kunna komma åt de uppgifter som 

studiens deltagare lämnar. De elever som deltagit i enkätundersökning och in-

tervjuundersökning är anonyma. Det går inte att ta reda på vilka de är och 

koppla deras person till det de säger. Även nyttjandekravet fastställs i och med 

att det bara är jag som har tillgång till forskningsmaterialet, samt att forsknings-

materialet enbart använts som material i den här studien. Materialet kommer 

aldrig användas till något annat.  
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7 Resultat 

I kapitel 7 presenteras undersökningens resultat. Ingen värdering eller jämfö-

relse kommer göras i detta kapitel. Detta lämnas till analysen i kapitel 8. Först 

presenteras resultatet av enkätundersökningen och sedan presenteras resultatet 

av intervjuundersökningen.  

  Enkäter 

I det här avsnittet redovisas resultatet av enkätundersökningen. Detta görs fråga 

för fråga, i tabellform.  

7.1.1 Roligast i svenskämnet 

I enkäten fick eleverna rangordna de tre roligaste delarna av svenskämnet. Vissa 

skrev bara en sak, vissa skrev två och vissa skrev tre. I nedanstående tabell pre-

senteras resultatet av detta i tabellform: 

 

Tabell 4. De tre roligaste delarna av svenskämnet enligt eleverna 

 

Vilka är de tre roligaste sakerna i svenska? 

 Högskoleförberedande pro-

gram (175 svar) 

Yrkesförberedande 

program (107 svar) 

Läsning, läsförståelse 22 % 18 % 

Allmänt skrivande 19 % 15 % 

Presentera muntligt 8 % 10 % 

Grupparbete 8 % 13 % 

Skriva argumenterande text 7 % - 

Argumentation/retorik 7 % 1 % 

Skriva berättelser 5 % - 

Kolla film 5 % 11 % 

Skriva fritt 4 % 5 % 

Jobba med källor 3 % - 

Grammatik/språkriktighet 3 % 4 % 

Språksociologi/språkhistoria 2 % 3 % 

Litteraturhistoria 2 % - 

Inget 1 % 10 % 

Övrigt  4 % 6 % 

 

Tabell 4 visar föredelningen av svar på enkätens första del. Resultatet av enkät-

undersökningen visar att ord som relaterar till läsning förekommer oftast på de 
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högskoleförberedande elevernas lista över svenskans roligaste delar (22 %). Där-

efter kommer ospecificerade skrivrelaterade områden (19 %) som exempelvis 

”skrivträning”, ”skrivuppgifter” och ”skriva texter”. När det gäller specifice-

rade texttyper förekommer ”argumenterande text” i 7 % av fallen och ”berät-

tande text” i 5 % av fallen. Grupparbete förekommer i 8 % av fallen. Samman-

fattningsvis visar resultatet av enkätens första del på en stor bredd i vad ele-

verna uppskattar att arbeta med. De yrkesförberedande elevernas lista är inte 

lika bred, men gemensamt har den med de högskoleförberedande elevernas lista 

i att områden som har med läsning och läsförståelse får störst genomslag (18 %). 

Allmänna och ospecificerade skriftrelaterade områden nämns i 15 % av fallen 

och det blir tydligt att den berättande textgenren är populär bland eleverna som 

går yrkesförberedande program. 11 % skriver uttryckligen att de vill skriva 

”historier”, ”sagor”, ”berättelser” och ”noveller”.  

7.1.2 Nyttigast i svenskämnet 

I enkäten ombads också eleverna att rangordna de tre delar som de tror att de 

har mest nytta av. Resultatet av detta presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 5. De delar av svenskämnet som eleverna tror att de har mest nytta av 

 

Vilka tre delar i svenskan har du mest nytta av? 

 Högskoleförberedande 

program (203 svar) 

Yrkesförberedande pro-

gram (103 svar) 

Grammatik/språkriktighet 25 % 18 % 

Lära mig skriva på ett korrekt 

och lämpligt sätt 

19 % 30 % 

Läsa, förstå, analysera texter 16 % 19 % 

Källkritik 14 % 3 % 

Presentera muntligt 10 % 14 % 

Retorik och argumentation 5 %  

Formellt språk 4 % - 

Språkhistoria 2 % - 

Lyssna/hörförståelse - 3 % 

Allt - 2 % 

Inget - 4 % 

Vet ej - 3 % 

Övrigt 5 % 4 % 
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I tabell 5 presenteras resultatet av enkätens första del, där eleverna ombads 

nämna de tre delarna av svenskämnet som de tror att de har nytta av. Vi kan 

börja med eleverna som går högskoleförberedande program: I 19 % av fallen 

skriver eleverna saker som kan sammanfattas med ”lära mig skriva på ett kor-

rekt och lämpligt sätt”. Grammatik och språkriktighet nämns i 25 % av fallen 

och ”läsa, förstå och analysera” i 16 % av fallen. Källkritik nämns också ofta. Vad 

gäller eleverna på de yrkesförberedande programmen, förekommer saker som 

kan sammanfattas med ”lära mig skriva på ett korrekt och lämpligt sätt” i 30 % 

av fallen. ”Läsa, förstå och analysera texter” uppkommer i 19 % av fallen och 

”grammatik och språkriktighet” hamnar på de yrkesförberedande elevernas lis-

tor i 18 % av fallen. Källkritik får inte samma genomslag på de yrkesförbere-

dande programmen där detta förekommer i 3 % av fallen.  

I nästa avsnitt presenteras elevernas attityder till specifika delar av svensk-

ämnets innehåll.  

7.1.3 Elevernas attityd till läsförståelse 

Fråga nummer ett avser, som framgår i kapitel 6, läsförståelse och elevernas at-

tityder till denna. I tabellerna 6 och 7 nedan presenteras enkätundersökningens 

resultat när det kommer till just den frågan. I tabell 6 avhandlas hur roligt ele-

verna tycker det är att arbeta med läsförståelse, och i tabell 7 avhandlas hur stor 

nytta eleverna tror att de har med läsförståelse.  

 

Tabell 6. Elevernas uppfattning om hur roligt det är att arbeta med läsförståelse 

 

Fråga 1.1 Hur roligt är det att arbeta med läsförståelse? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Väldigt roligt 3 % 2 % 

Ganska roligt 25 % 8 % 

Helt okej 45 % 44 % 

Ganska tråkigt 23 % 18 % 

Väldigt tråkigt 4 % 28 % 

 

Undersökningen visar att 45 % av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen tycker att läsförståelse är ”helt okej”. Nästan lika många, 44 %, av ele-

verna på de yrkesförberedande programmen ger samma svar på den frågan. Av 

eleverna på de högskoleförberedande programmen svarar 25 % att läsförståelse 

är ”ganska roligt”, medan 8 % av eleverna på de yrkesförberedande program-
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men ger det svaret. På de yrkesförberedande programmen tycker 28 % av ele-

verna att läsförståelse är ”väldigt tråkigt”. På samma fråga ger 4 % av eleverna 

på de högskoleförberedande programmen det som svar.  

I fritextsvaren skriver en av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen, som svarar ”ganska roligt: ”att läsa och svara på frågor är viktigt och 

kan vara roligt om det är relevanta frågor”. En av eleverna på de yrkesförbere-

dande programmen, som svarar ”ganska tråkigt”, skriver ”ibland är det svårt 

att förstå”.  

Nedan redogörs för hur stor nytta eleverna tror att de har av att arbeta 

med läsförståelse: 

 

Tabell 7. Elevernas uppfattning om hur stor nytta de har av att arbeta med läs-

förståelse 

 

Fråga 1.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med läsförståelse? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Stor nytta 70 % 27 % 

Viss nytta 27 % 68 % 

Ingen nytta 3 % 5 % 

 

Undersökningen visar att 70 % av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen tror att de har ”stor nytta” av att arbeta med läsförståelse. På den yr-

kesförberedande sidan svarar 27 % att de tror att de har ”stor nytta” av att arbeta 

med läsförståelse. Andelen elever som svarar ”ingen nytta” på den här frågan 

är låg på hos båda studieinriktningarna. På de högskoleförberedande program-

men svarar 3 % ”ingen nytta” på frågan om läsförståelse, och på de yrkesförbe-

redande programmen svarar 5 % ”ingen nytta” på den frågan.  

I fritextsvaren skriver en av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen, som tror att den har ”stor nytta” av läsförståelsen att det är ”viktigt 

att kunna läsa på djupare nivåer”. En av eleverna på de yrkesförberedande pro-

grammen som svarar ”viss nytta” menar att läsförståelsen är ”bra att kunna”.  

 

7.1.4 Elevernas attityd till att analysera texter 

Fråga nummer två avser, som framgår i kapitel 6, elevernas attityder till att ana-

lysera olika typer av texter. I tabellerna 8 och 9 nedan presenteras enkätunder-

sökningens resultat när det kommer till just den frågan. I tabell 8 avhandlas hur 

roligt eleverna tycker det är att arbeta med att analysera texter, och i tabell 9 

avhandlas hur stor nytta eleverna tror att de har av att analysera texter.  
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Tabell 8. Elevernas uppfattning om hur roligt det är att arbeta med att analysera 

texter 

 

Fråga 2.1 Hur roligt är det att arbeta med att analysera texter? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Väldigt roligt 1 % 1 % 

Ganska roligt 4 % 8 % 

Helt okej 61 % 39 % 

Ganska tråkigt 20 % 32 % 

Väldigt tråkigt 10 % 20 % 

 

Enkätundersökningen visar att en majoritet av eleverna på de högskoleförbere-

dande programmen (61 %) skattar ”analys av texter” som ”helt okej”. Detta kan 

ställas mot eleverna på de yrkesförberedande programmen, där en majoritet av 

eleverna (52 %) svarar antingen ”ganska tråkigt” (32 %) eller väldigt tråkigt (20 

%).  

I fritextsvaren skriver en av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen, som anser att textanalys är ”helt okej” att ”det är inte jättelätt men 

inte heller för svårt”. En av eleverna på de högskoleförberedande programmen 

som tycker att textanalys är ”helt okej”, skriver att det ”helt och hållet beror på 

texten”.   

I tabell 9 nedan redogörs för hur stor nytta eleverna tror att de har av att 

arbeta med att analysera texter:  

  

Tabell 9. Elevernas uppfattning om hur stor nytta de har av att arbeta med att 

analysera texter 

 

Fråga 2.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med att analysera texter? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Stor nytta 57 % 19 % 

Viss nytta 32 % 55 % 

Ingen nytta 11 % 26 % 

 

Undersökningen visar att 57 % av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen tror att de har ”stor nytta” av att arbeta med att analysera texter. Bland 

eleverna på de yrkesförberedande programmen svarar 55 % att de tror att de har 

”viss nytta” av att arbeta med textanalys.  

I fritextsvaren skriver en av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen, som tror att den har ”stor nytta” av att arbeta med textanalys att ”man 
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behöver kunna analysera det man läser”. En av eleverna på de yrkesförbere-

dande programmen som tror att den har ”viss nytta” av att analysera texter skri-

ver att det är viktigt för att man ”stöter på det i livet”.  

7.1.5 Elevernas attityd till att skriva olika typer av texter? 

Fråga nummer 3.1 och 3.2 avser, som framgår i kapitel 6, elevernas attityder till 

att skriva olika texttyper. I tabellerna 10 och 11 nedan presenteras enkätunder-

sökningens resultat när det kommer till just dessa frågor. Svaren på fråga 3.1 

(tabell 10) visar hur roligt eleverna tycker det är att arbeta med att analysera 

texter. Svaren på fråga 3.2 (tabell 11) beskriver hur stor nytta eleverna tror att de 

har av att analysera texter.  

 

Tabell 10. Elevernas uppfattning om hur roligt det är att skriva olika typer av 

texter 

 

3.1 Hur roligt är det att arbeta med att skriva olika typer av texter? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Väldigt roligt 23 % 13 % 

Ganska roligt 27 % 21 % 

Helt okej 33 % 24 % 

Ganska tråkigt 10 % 29 % 

Väldigt tråkigt 7 % 13 % 

 

Enkätundersökningen visar att 33 % av eleverna på de högskoleförberedande 

programmen tycker att skrivande av olika typer av texter är ”helt okej”. Av ele-

verna som läser yrkesförberedande program ger 24 % det svaret. 29 % av dessa 

elever tycker att skrivande av olika typer av texter är ”ganska tråkigt”. Av ele-

verna på de högskoleförberedande programmen svarar 10 % så på den frågan.  

En av eleverna som läser ett högskoleförberedande program och svarar 

”ganska roligt” om skrivande, skriver i fritextsvaren att ”det är roligt och ganska 

fritt”. En av eleverna på de yrkesförberedande programmen som tycker att det 

är ”ganska tråkigt” att skriva olika texttyper, skriver i fritextsvaren att skrivan-

det är ”tråkigt för man fattar inte”. 

I tabell 11 nedan redogörs för hur stor nytta eleverna tror att de har av att 

arbeta med att skriva olika typer av texter: 
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Tabell 11. Elevernas uppfattning om hur stor nytta de har av att skriva olika 

texttyper 

 

3.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med att skriva olika typer av tex-

ter? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Stor nytta 71 % 41 % 

Viss nytta 21 % 42 % 

Ingen nytta 8 % 17 % 

 

Undersökningen visar att 73 % av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen tycker att de har ”stor nytta” av att skriva olika typer av texter. Bland 

eleverna på de högskoleförberedande programmen tycker 41 % att de har ”stor 

nytta” av att arbeta med att skriva olika typer av texter, medan 42 % tror att de 

har ”viss nytta” av detta. 

I fritextsvaren skriver en av eleverna från de högskoleförberedande pro-

grammen, som tror att den har stor nytta av att arbeta med att skriva olika typer 

av texter att ”det kommer behövas i arbetslivet”. En av eleverna från de yrkes-

förberedande programmen som tycker att den har ”viss nytta” av att skriva 

olika typer av texter, skriver: ”det kan hjälpa en i livet”.  

7.1.6 Elevernas attityd till språkriktighet 

Fråga nummer 4.1 och 4.2 avser, som framgår i kapitel 6, elevernas attityder till 

att arbeta med språkriktighet. I tabellerna 12 och 13 nedan presenteras enkätun-

dersökningens resultat när det kommer till just dessa frågor. Svaren på fråga 4.1 

(tabell 12) visar hur roligt eleverna tycker det är att arbeta med språkriktighet. 

Svaren på fråga 4.2 (tabell 13) beskriver hur stor nytta eleverna tror att de har av 

att arbeta med språkriktighet.  

 

Tabell 12. Elevernas uppfattning om hur roligt det är att arbeta med språkriktig-
het 

 

4.1 Hur roligt är det att arbeta med språkriktighet? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Väldigt roligt 5 % 4 % 

Ganska roligt 17 % 14 % 

Helt okej 47 % 37 % 

Ganska tråkigt 19 % 35 % 

Väldigt tråkigt 8 % 10 % 
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Undersökningen visar att 47 % av eleverna som läser högskoleförberedande 

program tycker att det är ”helt okej” att arbeta med språkriktighet. Bland ele-

verna som läser yrkesförberedande program, ger 37 % samma svar. Bland dessa 

elever är det nästan lika många, 35 %, som anser att det är ”ganska tråkigt” att 

arbeta med språkriktighet. 

En av eleverna från de högskoleförberedande programmen menar att 

undervisningen om språkriktighet är ”helt okej” eftersom ”det är alltid bra att 

utvecklas”. En av eleverna från de yrkesförberedande programmen menar att 

undervisningen om språkriktighet är ”helt okej” eftersom ”man ska lära sig 

det”.  

I tabell 13 nedan redogörs för hur stor nytta eleverna tror att de har av att 

arbeta med språkriktighet:  

 

Tabell 13. Elevernas uppfattning om hur stor nytta de tror att de har av att arbeta 

med språkriktighet 

 

4.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med språkriktighet? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Stor nytta 68 % 41 % 

Viss nytta 28 % 49 % 

Ingen nytta 4 % 10 % 

 

Enkätundersökningen visar att 68 % av eleverna på de högskoleförberedande 

programmen tror att de har stor nytta av att arbeta med språkriktighet i sin ut-

bildning. 28 % av eleverna är mer neutrala men menar ändå att språkriktighet 

är något som de tror att de har nytta av. Av eleverna som läser yrkesförbere-

dande program svarar 41 % att de tror att de har stor nytta av att arbeta med 

språkriktighet. 49 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen menar 

att de tror att de har ”viss nytta” av undervisningen om språkriktighet.  

I fritextsvaren skriver en av eleverna som läser högskoleförberedande pro-

gram att ”det är viktigt att kunna uttrycka sig korrekt i seriösare texter”. Eleven 

anser att den har stor nytta av att arbeta med språkriktighet i sin utbildning. En 

elev som läser ett yrkesförberedande program, och som menar att den har ”viss 

nytta” av att arbeta med språkriktighet ”för att få jobb osv.” 
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7.1.7 Elevernas attityd till muntlig framställning 

Fråga nummer 5.1 och 5.2 avser, som framgår i kapitel 6, elevernas attityder till 

att arbeta med muntlig framställning. I tabellerna 14 och 15 nedan presenteras 

enkätundersökningens resultat när det kommer till just dessa frågor. Svaren på 

fråga 5.1 (tabell 13) visar hur roligt eleverna tycker det är att arbeta med muntlig 

framställning. Svaren på fråga 5.2 (tabell 15) beskriver hur stor nytta eleverna 

tror att de har av att arbeta med muntlig framställning.  

 

Tabell 14. Elevernas uppfattning om hur roligt det är att arbeta med muntlig 

framställning 

 

5.1 Hur roligt är det att arbeta med muntlig framställning? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande 

program 

Väldigt roligt 14 % 13 % 

Ganska roligt 31 % 12 % 

Helt okej 31 % 23 % 

Ganska tråkigt 11 % 16 % 

Väldigt tråkigt 13 % 36 % 

 

31 % av eleverna som går högskoleförberedande program svarar att muntlig 

framställning är ”helt okej”. Lika många, 31 %, svarar ”ganska roligt” på samma 

fråga. 10 % anser att den muntliga framställningen är ”väldigt rolig”. Detta in-

nebär att 41 % av eleverna på de högskoleförberedande programmen anser att 

muntlig framställning är roligare än ”helt okej”. Av eleverna på de yrkesförbe-

redande programmen svarar 36 % av eleverna att den muntliga framställningen 

är ”väldigt tråkig”.  

I fritextsvaren i samband med fråga 5.1 skriver en av eleverna från de hög-

skoleförberedande programmen att muntlig framställning är ”ganska roligt”, 

eftersom ”det kan vara roligt om man har förberett sig”. En av eleverna på de 

yrkesförberedande programmen, som svarar att muntlig framställning är ”väl-

digt tråkigt”, skriver: ”det är jobbigt att prata och jag blir nervös”. En annan elev 

från de yrkesförberedande programmen, som också svarar ”väldigt tråkigt” om 

de muntliga presentationerna skriver: ”hatar verkligen det. Jag får ångest”.  

I tabell 15 nedan redogörs för hur stor nytta eleverna tror att de har av att 

arbeta med muntlig framställning:   
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Tabell 15. Elevernas uppfattning om hur stor nytta de tror att de har av att arbeta 

med muntlig framställning 

 

5.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med muntlig framställning? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Stor nytta 83 % 38 % 

Viss nytta 16 % 49 % 

Ingen nytta 1 % 13 % 

 

Undersökningen visar att 83 % av eleverna vid de högskoleförberedande pro-

grammen anser att de har stor nytta av att arbeta med muntlig framställning i 

sin utbildning. Bland de elever som läser yrkesförberedande program, tror 38 % 

att de har stor nytta av att arbeta med muntlig framställning. Majoriteten av de 

eleverna medger att de har ”viss nytta” av att arbeta med muntliga presentat-

ioner.  

I fritextsvaren för fråga 5.2 skriver en av eleverna på de högskoleförbere-

dande programmen att arbetet med muntliga presentationer är viktigt för att 

”man lär sig att uttrycka sig”. En annan elev på de högskoleförberedande pro-

grammen, som svarar likadant, skriver: ”det är viktigt att nå fram och kunna 

kommunicera”. En av eleverna på de yrkesförberedande programmen skriver i 

frisvaren till fråga 5.2 att arbetet med muntliga presentationer är av ”viss nytta” 

eftersom det hjälper denne i ”jobb osv”. En annan elev på de yrkesförberedande 

programmen menar att arbetet med muntliga presentationer är av ”viss nytta” 

eftersom man lär sig att ”prata inför folk”.  

7.1.8 Elevernas attityd till undervisning om språk 

Fråga nummer 6.1 och 6.2 avser, som framgår i kapitel 6, elevernas attityder till 

att undervisningen om språk, exempelvis dialekter, språkhistoria och nordiska 

språk. I tabellerna 16 och 17 nedan presenteras enkätundersökningens resultat 

när det kommer till just dessa frågor. Svaren på fråga 6.1 (tabell 16) visar hur 

roligt eleverna tycker det är att arbeta med undervisning om språk. Svaren på 

fråga 6.2 (tabell 16) beskriver hur stor nytta eleverna tror att de har av undervis-

ningen om språk.  
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Tabell 16. Elevernas uppfattning om hur roligt det är med undervisningen om 

språk 

 

6.1 Hur roligt är det att arbeta med dialekter, språkhistoria och nordiska språk? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande 

program 

Väldigt roligt 10 % 2 % 

Ganska roligt 25 % 18 % 

Helt okej 33 % 49 % 

Ganska tråkigt 16 % 19 % 

Väldigt tråkigt 9 % 12 % 

 

Enkätundersökningen visar att 33 % av de elever som går högskoleförberedande 

program anser att det är ”helt okej” att arbeta med språk. Bland dessa elever 

svarar en fjärdedel, 25 %, att det är ”ganska roligt” att arbeta med språk. Bland 

de elever som läser yrkesförberedande program anser 49 % att det är ”helt okej” 

att arbeta med språk, medan 18 % svarar ”väldigt roligt” på den frågan.  

En av eleverna från de yrkesförberedande programmen motiverar sitt svar 

”helt okej” med att ”det beror på uppgiften”. Detta specificeras av en elev från 

de högskoleförberedande programmen, som skriver att undervisningen om 

språk är ”helt okej”, eftersom det är ”intressant men vi får bara faktatexter”. 

I tabell 17 nedan redogörs för hur stor nytta eleverna tror att de har av att 

arbeta med språk.  

 

Tabell 17. Elevernas uppfattning om hur stor nytta de tror att de har av under-

visningen om språk 

 

6.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med dialekter, språkhistoria och 

nordiska språk? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Stor nytta 11 % 19 % 

Viss nytta 50 % 41 % 

Ingen nytta 39 % 40 % 

 

Enkätundersökningen visar att hälften av de elever som går högskoleförbered-

ande program tror att de har ”viss nytta” av att arbeta med språk som exempel-

vis dialekter och språkhistoria. 39 % av dessa elever tror att de har ”ingen nytta” 

av att arbeta med detta. Knappt en femtedel, 19 %, av eleverna som går yrkes-

förberedande program tror att de har ”stor nytta” av att lära sig om språk, me-

dan 41 % tror att de har ”viss nytta” av att arbeta med det.  
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I fritextsvaren i samband med fråga 6.2 skriver en av eleverna från de hög-

skoleförberedande programmen att denne har inte har någon nytta av att lära 

sig om språk eftersom ”det är intressant men det påverkar inte mitt liv”. En an-

nan elev från de högskoleförberedande programmen menar också att denne inte 

har någon nytta av undervisning av språk, med motiveringen: ”jag lever mer i 

nuet. Det är nog inget som kommer röra mig”. Två av eleverna på de yrkesför-

beredande programmen skriver i fritextsvaren till fråga 6.2 att ”det är bra att 

kunna sin historia”, men ställer sig ändå frågande till om de har någon nytta 

med att lära sig om språk.  

7.1.9 Elevernas attityd till undervisning om skönlitteratur 

Fråga nummer 7.1 och 7.2 avser, som framgår i kapitel 6, elevernas attityder till 

undervisningen om skönlitteratur och dess författare. I tabellerna 17 och 18 ne-

dan presenteras enkätundersökningens resultat när det kommer till just dessa 

frågor. Svaren på fråga 7.1 (tabell 18) visar hur roligt eleverna tycker det är att 

arbeta med skönlitteratur. Svaren på fråga 7.2 (tabell 19) beskriver hur stor nytta 

eleverna tror att de har av att arbeta med skönlitteratur.  

 

Tabell 18. Elevernas uppfattning om hur roligt det är med undervisning om 

skönlitteratur 

 

7.1 Hur roligt är det att arbeta med litteratur? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Väldigt roligt 6 % 3 % 

Ganska roligt 17 % 12 % 

Helt okej 37 % 35 % 

Ganska tråkigt 22 % 22 % 

Väldigt tråkigt 14 % 27 % 

 

Enkätundersökningen visar att 6 % av eleverna på de högskoleförberedande 

programmen upplever att undervisningen om skönlitteratur är ”väldigt rolig”. 

Bland de yrkesförberedande programmen är det 3 % som svarar så. 17 % på de 

högskoleförberedande programmen respektive 12 % på de yrkesförberedande 

programmen svarar ”ganska roligt” på fråga 6.1. Andelen elever som svarar 

”väldigt tråkigt” på fråga 6.1 är 14 % på de högskoleförberedande programmen 

respektive 27 % på de yrkesförberedande.  

I fritextsvaren skriver en av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen att undervisningen om skönlitteratur är helt okej ”men att det beror 
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på vad man får för böcker”. En av eleverna på de yrkesförberedande program-

men menar också att undervisningen om skönlitteratur är ”helt okej”, men att 

det ”beror på om svenskan i boken är enkel eller ej”. Några av eleverna från de 

yrkesförberedande programmen skriver i fritextsvaren att undervisningen om 

skönlitteratur är ”väldigt tråkigt” eftersom det är ”jobbigt” ”svårt” och ”trå-

kigt”. Detta menar också några av eleverna på högskoleförberedande program-

men, som i fritextsvaren skriver att undervisningen om skönlitteratur ”kan bli 

uttråkande”.  

I tabell 19 nedan redogörs för hur stor nytta eleverna tror att de har av att 

arbeta med skönlitteratur: 

 

Tabell 19. Eleverna om nyttan med skönlitteraturen 

 

7.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med litteratur? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Stor nytta 16 % 13 % 

Viss nytta 49 % 40 % 

Ingen nytta 35 % 47 % 

 

Svaren på fråga 7.2 visar att 16 % av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen respektive 13 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen, 

tror att de har stor nytta av undervisningen om skönlitteratur. 49 % av eleverna 

på de högskoleförberedande programmen respektive 40 % av eleverna på de 

yrkesförberedande programmen tror att de har ”viss nytta” av undervisningen 

om skönlitteratur. Avslutningsvis visar också svaren på fråga 6.2 att 35 % av 

eleverna på de högskoleförberedande programmen respektive 47 % av eleverna 

på yrkesförberedande programmen, att de inte har någon nytta av undervis-

ningen om skönlitteratur.  

I fritextsvaren i samband med fråga 7.2 skriver en av eleverna på de hög-

skoleförberedande programmen att denne har viss nytta av att lära sig om skön-

litteratur eftersom det är ”bra allmänbildning”. En av eleverna på de yrkesför-

beredande programmen menar att denne inte har någon nytta av undervis-

ningen om skönlitteratur eftersom ”jag gillar inte att läsa”. En annan skriver 

”fakta som man glömmer”, och en tredje skriver ”jag hatar att läsa”.  
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7.1.10 Elevernas attityd till informationssökning och käll-
kritik 

Fråga nummer 8.1 och 8.2 avser, som framgår i kapitel 6, elevernas attityder till 

att arbeta med språkriktighet. I tabellerna 20 och 21 nedan presenteras enkätun-

dersökningens resultat när det kommer till just dessa frågor. Svaren på fråga 8.1 

(tabell 20) visar hur roligt eleverna tycker det är att arbeta med informationssök-

ning och källkritik. Svaren på fråga 8.2 (tabell 21) beskriver hur stor nytta ele-

verna tror att de har av att arbeta med informationssökning och källkritik.  

 

Tabell 20. Elevernas uppfattning om hur roligt det är att arbeta med informat-

ionssökning och källkritik 

 

8.1 Hur roligt är det att arbeta med information och källkritik 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Väldigt roligt 3 % 1 % 

Ganska roligt 22 % 3 % 

Helt okej 31 % 29 % 

Ganska tråkigt 31 % 45 % 

Väldigt tråkigt 9 % 22 % 

 

Svaren på fråga 8.1 gör gällande att 3 % på de högskoleförberedande program-

men, respektive 1 % på de yrkesförberedande programmen, svarar ”väldigt ro-

ligt” på frågan om vad de tycker om att arbeta med informationssökning och 

källkritik. 22 % på de högskoleförberedande programmen, respektive 3 % på de 

yrkesförberedande programmen svarar ”ganska roligt” på fråga 8.1. Vidare vi-

sar också undersökningen att 31 % av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen, respektive 29 % på de yrkesförberedande programmen, tycker att 

undervisningen om informationssökning och källkritik är ”helt okej”. ”Ganska 

tråkigt” är det 31 % av eleverna på de högskoleförberedande programmen som 

svarar. Detta svar ges av 45 % av eleverna på de yrkesförberedande program-

men. Avslutningsvis är det 9 % av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen, respektive 22 % på de yrkesförberedande programmen, som svarar 

”väldigt tråkigt” på fråga 8.1.  

I fritextsvaren skriver en av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen att informationssökning och källkritik är tråkigt, men medger att det 

är ”väldigt viktigt i framtiden” En annan elev på de högskoleförberedande pro-

grammen menar att informationssökning och källkritik är mindre roligt ef-

tersom ”det tar lång tid”. En av eleverna på de yrkesförberedande programmen 

menar att detta undervisningsinnehåll är ganska tråkigt eftersom ”det är svårt 
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och jag kan inget”. En annan menar att de är ”mycket att göra” och en tredje 

skriver ”det är supertråkigt”.  

I tabell 21 nedan redogörs för hur stor nytta eleverna tror att de har av att 

arbeta med informationssökning och källkritik: 

 

Tabell 21. Elevernas uppfattning om hur stor nytta de tror att de har av att arbeta 

med informationssökning och källkritik 

 

8.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med informationssökning 

och källkritik? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande pro-

gram 

Stor nytta 40 % 35 % 

Viss nytta 42 % 46 % 

Ingen nytta 18 % 19 % 

 

Svaren på fråga 8.2 visar att 40 % av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen respektive 35 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen 

menar att de har ”stor nytta” av undervisningen om informationssökning och 

källkritik. Vidare är det 42 % av eleverna på de högskoleförberedande program-

men, följt av 46 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen, som anser 

att de har ”viss nytta” av undervisningsinnehållet i fråga. Avslutningsvis svarar 

18 % av eleverna på de högskoleförberedande programmen, samt 19 % av ele-

verna på de yrkesförberedande programmen, att undervisningen om informat-

ionssökning och källkritik är av ”ingen nytta”.  

7.1.11 Elevernas attityd till grammatik 

Fråga nummer 9.1 och 9.2 avser, som framgår i kapitel 6, elevernas attityder till 

att arbeta med språkriktighet. I tabellerna 11 och 12 nedan presenteras enkätun-

dersökningens resultat när det kommer till just dessa frågor. Svaren på fråga 9.1 

(tabell 22) visar hur roligt eleverna tycker det är att arbeta med. Svaren på fråga 

9.2 (tabell 23) beskriver hur stor nytta eleverna tror att de har av att arbeta med 

språkriktighet.  
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Tabell 22. Elevernas uppfattning om hur roligt det är att arbeta med grammatik 

 

9.1 Hur roligt är det att arbeta med grammatik? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Väldigt roligt 3 % 3 % 

Ganska roligt 13 % 6 % 

Helt okej 43 % 31 % 

Ganska tråkigt 33 % 26 % 

Väldigt tråkigt 8 % 34 % 

 

Svaren på fråga 9.1 visar att 3 % av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen anser att grammatik är ”väldigt roligt”. Siffran är identisk med ele-

verna på de yrkesförberedande programmen. 13 % av eleverna på de högskole-

förberedande programmen, respektive 6 % av eleverna på de yrkesförbere-

dande programmen, anser att grammatikundervisningen är ”ganska rolig”. Vi-

dare är det 43 % av eleverna på de högskoleförberedande programmen, samt 31 

% av eleverna på de yrkesförberedande programmen, som anser att grammatik-

undervisningen är ”helt okej”. På de yrkesförberedande programmen är det 26 

% som anser att grammatik är ”ganska tråkigt” och på de högskoleförberedande 

programmen är den andelen 33 %. Grammatik är avslutningsvis ”väldigt trå-

kigt” enligt 8 % av eleverna på de högskoleförberedande programmen och 34 % 

av eleverna på de yrkesförberedande programmen.  

I tabell 23 nedan redogörs för hur stor nytta elevernas tror att de har av 

grammatikundervisningen: 

 

Tabell 23. Elevernas uppfattning om hur stor nytta de tror att de har av att arbeta 

med grammatik 

 

9.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med grammatik? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Stor nytta 60 % 45 % 

Viss nytta 38 % 44 % 

Ingen nytta 2 % 11 % 
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7.1.12 Sammanställning av enkätresultat 

I det här avsnittet sammanställs de viktigaste resultaten vad avser det som ele-

verna tycker är roligt och vad eleverna tror att de har nytta av.  

 

7.1.12.1 Roligt i svenska 

Nedan sammanställs de största skillnaderna och likheterna mellan studieinrikt-

ningarna vad gäller det som eleverna tycker är roligt. I sammanställningen räk-

nas de fem kategorierna om till tre. Dessa är: 

 

1. Positiv attityd (väldigt roligt eller ganska roligt). 

2. Neutral attityd (helt okej). 

3. Negativ attityd (ganska tråkigt eller väldigt tråkigt).  

 

Tabell 24. Sammanställning av attityder till läsförståelse 

 

Fråga 1.1 Hur roligt är det att arbeta med läsförståelse? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Positiv attityd 28 % 10 % 

Neutral attityd 45 % 44 % 

Negativ attityd 27 % 46 % 

 

Attityden till läsförståelse är ett av de områden där de två studieinriktningarna 

skiljer sig som mest. En 18 procentenheter större andel elever på de högskole-

förberedande programmen har en positiv attityd till detta. Den neutrala attity-

den ligger på en mellan studieinriktningarna jämn nivå. Den negativa attityden 

förekommer i 19 procentenheter högre grad på de yrkesförberedande program-

men. 

 

Tabell 25. Sammanställning av attityder till att skriva olika typer av texter 

 

3.1 Hur roligt är det att arbeta med att skriva olika typer av texter? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Positiv attityd 50 % 34 % 

Neutral attityd 33 % 24 % 

Negativ attityd 17 % 42 % 
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Att skriva olika typer av texter är det ämnesinnehåll som störst andel elever i 

båda studieinriktningarna har en positiv attityd till. Skrivandet av olika textty-

per är också en punkt där en markant skillnad mellan studieinriktningarna kan 

identifieras. En positiv attityd till detta är 16 procentenheter vanligare på de 

högskoleförberedande programmen. Trots detta är det fortfarande det ämnes-

innehåll som störst andel yrkesförberedande elever har en positiv attityd till.  

Den neutrala attityden förekommer dessutom i 9 procentenheter högre 

grad på de högskoleförberedande programmen. Slutligen är den negativa atti-

tyden till skrivandet av olika texttyper förekommande i 25 procentenheters 

högre grad.  

 

Tabell 26. Sammanställning av attityder till muntlig framställning 

 

5.1 Hur roligt är det att arbeta med muntlig framställning? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Positiv attityd 45 % 25 % 

Neutral attityd 31 % 23 % 

Negativ attityd 24 % 52 % 

 

Enkätundersökningen visar också på stor skillnad mellan studieinriktningarna 

när det kommer till muntlig framställning. Andelen elever som har en positiv 

attityd till muntlig framställning är 20 procentenheter större. Andelen elever 

som har en neutral är också större på de högskoleförberedande programmen – 

närmare bestämt 8 procentenheter. Slutligen är den negativa attityden till de 

muntliga framställningarna vanligare på de yrkesförberedande programmen. 

Andelen elever med en negativ attityd är 28 procentenheter större där.  

De ovan presenterade tabellerna, samt de övriga som presenteras i början 

av kapitel 7, visar att den negativa attityden är vanligare på de yrkesförbere-

dande programmen. Bland svaren på samtliga frågor på de högskoleförbered-

ande programmen är 10 % ”väldigt tråkigt”. På de yrkesförberedande program-

men är det 22 % av svaren på samtliga frågor som är ”väldigt tråkigt”.  Således 

är eleverna som läser högskoleförberedande program i högre grad benägna be-

möta svenskämnets innehåll med en negativ attityd.  

Bland svaren på samtliga frågor på de högskoleförberedande program-

men är 10 % ”väldigt tråkigt”. På de yrkesförberedande programmen är det 22 

% av svaren på samtliga frågor som är ”väldigt tråkigt”.   
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7.1.12.2 Av nytta i svenska 

Nedan följer en sammanställning av de största skillnaderna och likheterna mel-

lan studieinriktningarna vad gäller det som eleverna tror att de har nytta av. I 

sammanställningen räknas de tre kategorierna om till två. Dessa är:  

 

1. Nytta (stor nytta eller viss nytta).  

2. Ingen nytta.  

 

Tabell 27. Sammanställning av nyttan med att analysera texter 

 

Fråga 2.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med att analysera texter? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Nytta 89 % 74 % 

Ingen nytta 11 % 26 % 

 

Sammanställningen av enkätundersökningens resultat visar att analys av texter 

är något om en stor andel elever på båda studieinriktningarna anser att de har 

nytta av. Det är dock 14 procentenheter högre andel elever på de högskoleför-

beredande programmen som tycker det än på de yrkesförberedande program-

men.  

 

Tabell 28. Sammanställning av nyttan med läsförståelse 

 

Fråga 1.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med läsförståelse? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Nytta 97 % 95 % 

Ingen nytta 3 % 5 % 

 

Tabell 28 visar att det finns stora likheter mellan studieinriktningarna när det 

gäller om de tror att de har nytta eller inte med att arbeta med läsförståelse.  An-

delen är marginellt högre (2 procentenheter) på högskoleförberedande program.  

 

Tabell 29 Sammanställning av nyttan med grammatik.  

 

9.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med grammatik? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Nytta 98 % 89 % 

Ingen nytta 2 % 11 % 
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Sammanställningen av enkätresultaten visar att eleverna på båda studieinrikt-

ningarna tror att de har nytta med undervisningen om grammatik. Endast 2 % 

av eleverna på de högskoleförberedande programmen tror att de inte har någon 

nytta av grammatikundervisningen. Sammanställningen visar även att det finns 

en skillnad på åtta procentenheter vad gäller elevernas uppfattning om nyttan 

med grammatikundervisningen.  

 

Tabell 30. Sammanställning av nyttan med skönlitteratur 

 

7.2 Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med litteratur? 

 Högskoleförberedande program Yrkesförberedande program 

Nytta 65 % 53 % 

Ingen nytta 35 % 47 % 

 

När det gäller undervisningen om skönlitteratur finns det viss skillnad mellan 

studieinriktningarna. En sammanställning av enkätresultatet visar också att på 

de högskoleförberedande programmen är det ungefär hälften som tror att de 

har nytta av den, och hälften som inte tror att de har nytt av den. På de högsko-

leförberedande programmen är det ungefär två tredjedelar som tror att de har 

nytta av undervisningen av skönlitteratur, och en tredjedel som tror att de inte 

har någon nytta av den.  

Något annat som kan sammanfatta enkätresultatet, är att svaret ”helt okej” 

dominerar på samtliga frågor. Svenskämnet är således ett ämne som inte berör 

dem i särskilt hög grad. Detta diskuteras vidare i kapitel 9.  

När det kommer till frågan vad eleverna ser för nytta med de olika de-

larna, visar enkätundersökningen att eleverna ser viss nytta eller stor nytta med 

undervisningen. Det är sällsynt att eleverna svarar ”ingen nytta”.  
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 Intervjuer 

I det här avsnittet redovisas resultatet av intervjuundersökningen. Detta struk-

tureras efter de teman som identifierats i elevernas resonemang. Avslutningsvis 

görs en sammanfattning av intervjuresultaten.  

7.2.1 Generella resonemang om ämnet svenska 

Eleverna i samtliga intervjuer är eniga om att svenskämnet är brett. Det gör att 

det finns delar som är både roliga och tråkiga. Vad som är roligt och vad som är 

tråkigt varierar från elev till elev. Vissa elever tycker skrivande är roligt, medan 

vissa elever tycker att läsning och muntligt framförande är roligt. Huvudargu-

mentet när eleverna talar om vilka delar de tycker är roligt är att det är något 

som är intressant.  

 

Det beror på vad man jobbar med men jag tycker generellt att det är ett 

ganska intressant ämne. Det är roligt när man får skriva själv, inte så mycket 

när man ska plugga in ordklasser (Elev 1, högskoleförberedande program). 

 

Elev 1 menar alltså att svenskämnet är roligt när man får skriva själv istället för 

att plugga in statisk information som ordklasser kan vara ett exempel på. Det 

här resonemanget visar sig inte vara unikt för Elev 1, utan tvärtom. Samtliga 

elever som intervjuats föredrar svenskämnets produktiva delar framför ”plugg-

delarna”. 

De intervjuade ger också en gemensam bild av svenska som ett ämne i 

mitten på rolighetsskalan.  Merparten medger att svenskämnet inte är det rolig-

aste, men att det också finns tråkigare ämnen.  

 

Det är inte det roligaste om jag ska vara ärlig, men inte det tråkigaste heller 

(Elev 3, högskoleförberedande program). 

Det finns roligare ämnen och det finns tråkigare ämnen (Elev 5, högskoleförbe-

redande program). 

Svenska är ett brett ämne som man lär sig mycket i. Allt är ju inte roligt i 

svenska, men allt är inte tråkigt heller (Elev 12, yrkesförberedande program).  

 

Det finns ett fåtal elever som har starka åsikter om svenskan och placerar det i 

båda ändarna på rolighetsskalan. Elev 1 och Elev 8 har gemensamt att de tycker 

svenska är ett av de roligaste ämnena i skolan. Deras huvudargument är bland 

annat att de har lätt för svenska och gillar att uttrycka sina åsikter. Elev 7 och 

Elev 11 däremot, har gemensamt att de tycker svenska är något av det tråkigaste 



 

48 

 

i skolan. Deras argument står i kontrast till Elev 1 och Elev 8. Elev 7 och 11 tvivlar 

på deras egen förmåga i svenskämnet.  

Flera av eleverna som intervjuats beskriver ämnet svenska som ett ämne 

som de är väl bekanta med, eftersom de läst det under många års tid. Enligt 

vissa av eleverna kan det förklara varför elever har en sval inställning till ämnet. 

Det finns där som en naturlig del av skoldagen, det har det alltid gjort, vilket 

gör att det varken är roligt eller tråkigt.  

 

Man har ju haft det i typ nio år så det börjar bli lite uttråkat (Elev 3, högskoleförbered-

ande program).  

Svenska är ett ämne som man använder sig av varje dag. Det är en annan sak som att 

tycka om idrott kanske för att det har man inte hela tiden. Typ media för det är nåt nytt 

det är spännande. Det är inte svenska utan vi läser på våra telefoner vi pratar hela tiden 

så att det kanske är något som är uttjatat eller man blir trött på det (Elev 5, högskoleförbe-

redande program).  

 

I citatet ovan jämför Elev 6 svenskämnet med andra ämnen som idrott och me-

dia. Eleven menar att svenskämnet är speciellt i det att det är något man använ-

der varje dag. Enligt flera av eleverna formar detta deras bild av ämnet. Det kan 

vara svårt att hitta motivation till att arbeta med något som ”man redan kan”, 

uttrycker en av eleverna. Den attityden går även att skönja i flera andra elevers 

resonemang: 

 

Det är väl dels att det inte är nåt nytt vi pratar liksom svenska det kan vara rätt 

tråkigt att det liksom bara analyserar det språk vi pratar själva liksom (Elev 1, 

högskoleförberedande program).  

Något jag inte tycker är kul är att göra saker man redan har lärt sig. Grundgram-

matik exempelvis. Exempelvis skar och inte skärde. Jag kan tycka att det är 

drygt tråkig och irriterande att sitta och höra på något jag redan lärt mig flera å 

tidigare. Men annars är allt kul (Elev 8, yrkesförberedande program). 

Jag är ju svensk, jag borde kunna svenska redan (Elev 11, yrkesförberedande 

program).   

 

7.2.2 Självförtroende, inställning och attityd 

I intervjuerna framkommer det att elevernas attityd till svenskämnet till viss del 

färgas av att eleven själv tycker att den är duktig på ämnet. Elev 3, som läser ett 

högskoleförberedande program, väljer hellre de delar av svenskämnet som 

denne anser sig vara bra på.  

 

Jadu jag vet inte jag har aldrig varit en höjdare på att skriva så jag har väl alltid tyckt att 

läsa är roligare. Det är väl därför jag tycker att läsning är roligare än skrivande (Elev 3, 

högskoleförberedande program).  
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Två av eleverna på de yrkesförberedande programmen uttrycker ett stort mot-

stånd till svenskämnet och dess innehåll. De menar att det inte finns något roligt 

med svenskämnet och att det omöjligt kan finnas något att göra för att ens göra 

det en smula mindre tråkigt. Det de har gemensamt är föreställningen om att de 

inte är ”bra”, samt att de har svårt att förstå ämnets innehåll.  

 

Nä jag tycker inte det är så kul. Ja både att jag inte är så bra på det och förstår 

inte så mycket. Så det är inget jag tycker är så kul och det intresserar mig inte. 

Det är mest det, det intresserar mig inte och då lägger jag inte in så mycket 

energi på det. Jag tror inte att det finns något som kan göras för att det ska bli 

mindre tråkigt (Elev 7) 

Kan inte komma på något som är kul. Allt är nog på samma nivå. (Elev 11, yr-

kesförberedande program).  

 

För elev 11 är det speciellt läsning som tas upp som besvärligt:  

 

Läsförståelse är fördjävligt. Jag är sämst på det och orkar inte läsa. Jag kan väl 

sitta och läsa nån rad men sen blir det tråkigt. Då lägger jag det åt sidan och gör 

något annat (Elev 11, yrkesförberedande program). 

 

Detta mönster gäller även åt motsatt håll. I intervjuerna framkommer det att om 

eleverna själva tycker att de behärskar ämnet, har de också en positiv attityd till 

ämnet.  

 

I svenska får man uttrycka sig själv och jag har alltid haft väldigt lätt för att 

skriva och läsa. Så jag tycker att et är ett lätt ämne och det intresserar mig (Elev 

8) 

Jag tycker grammatik är kul. Egentligen av ingen speciell anledning alls jag 

tycker bara att det är kul och sen är det något jag är bra på. Det brukar ju bli så 

automatiskt att om det är något man är bra på då tycker man att det är kul eller 

så tycker man att det är kul för att man är bra på det. När det gäller läsning är 

det tvärtom för mig. Jag måste verkligen läsa om och om igen för min hjärna 

uppfattar inte så läsförståelse tycker jag inte är så roligt (Elev 5, högskoleförbere-

dande program). 

 

Detta visar att den egna förmågan, samt tron på den, är viktig för att eleverna 

ska få en positiv bild av svenskämnet. Tror man, som Elev 7, att man inte kan så 

är det inte heller roligt. Menar man däremot, som Elev 8, att man kan – då blir 

det roligare. Elev 9 har ett resonemang som förklarar hur viktig inställningen är: 

 

Om man känner sig glad för nåt ämne så går det lättare att göra det… det är 

samma om man är trött men tänker att man är pigg så blir man piggare… då blir 

man inte trött. Det har att göra med hur man tänker sig till ämnet. Svenska det 

är okej… ja det är lite tråkigt men det är okej… om man tänker fyy hatar det kan 

aldrig lära mig. då lär du dig inte. Som Frida ba älskar svenska då blir det lätt 

(Elev 9) 
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7.2.3 Eleverna om skrivande 

Resultatet av intervjuundersökningen visar tydligt att eleverna ser nyttan med 

att utvecklas som skribenter. Eleverna återkommer ofta till att skrivträningen är 

något som de tror att de har nytta av i framtiden. Det som främst tas upp är att 

det är viktigt att kunna uttrycka sig väl i skrift för att få ett jobb i framtiden.  

 

Till exempel om man har ett skrivjobb till exempel hovmästare då pratar man ju 

i telefon samtidigt som man ska skriva… Så det är bra att kunna ha det i en bra 

nivå när man skriver (Elev 9). 

Det är viktigt att kunna uttrycka sig korrekt, veta hur alltså ha verktyg för att 

kunna göra det. Till exempel veta vad som gör en text formell. Jag känner väl att 

om det är något jag kommer ha nytta av i framtiden är jag motiverad till att fak-

tiskt lära mig det (Elev 1, högskoleförberedande program).  

 

Elev 12, som läser ett yrkesförberedande program, är inne på samma bana men 

resonerar också om hur svenskämnet kan vara till nytta när det gäller att lära sig 

att anpassa sitt språkbruk till olika situationer.  

 

Ja det är ju bra att formulera sig rätt. att ha bra ordförråd. jag inte skriva chatt-

språk. Det blir ju bara konstigt. Det är bättre om man pratar rätt… om jag pratar 

det finns ju mycket dialekter och slang såhär. Det är bättre att uttrycka sig rätt. 

Säga rätt så att alla förstår. Om jag vill blir statsminister, då kanske jag inte bör-

jar snacka värsta norrländskan. Då förstår kanske bara folk i Arvidsjaur. Då för-

står inte dom i Skåne. Det är mycket bättre att ha bra ordförråd. Riktig svenska. 

Bra ordförråd. Jag tror att jag har väldig stor nytta av att lära mig det i skolan. 

Man behöver inte kunna precis hur alla ord stavas det är ju ganska lätt att ta 

reda på, men grunderna i alla fall (Elev 12, yrkesförberedande program). 

 

Även när det gäller skrivande, lyfter eleverna fram nyttan i att kunna det som 

relevant inför framtida jobb och studier.  

 

Det är väl bra att kunna skriva formellt om man ska skriva ett CV, som ser bra ut (Elev 2, 

högskoleförberedande program). 

Skriva uppsats, då måste man kunna vara bra att skriva (Elev 3, högskoleförberedande 

program).  

 

Ett undervisningsinnehåll som man egentligen tycker är tråkigt blir lättare att 

hantera om man vet att det är något som man har nytta av i livet. Undervis-

ningen om språkriktighet är ett exempel på detta, visar resonemanget hos två 

av eleverna på de högskoleförberedande programmen.  

 

Jag tycker det är tråkigt att jobba med språkriktighet, men samtidigt håller jag 

med om att det kan vara viktigt och bra att kunna (Elev 2) 

Det gör att det blir helt okej att arbeta med (Elev 3) 
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Eleverna är överens om att de tror att arbetsgivare tittar på språket och hur de 

uttrycker sig. Nyttan med svenskämnet ligger således enligt eleverna i att få 

språkliga verktyg som gör dem konkurrenskraftiga när det kommer till att bli 

anställda.  

 

Ja det är väl lättare att kunna få jobb om man skriver formellt och kan det här 

med svenska (Elev 2, högskoleförberedande program).  

Om man skickar in en jobbansökan, jag tror att dom tar en inte hundra procent 

seriöst om man har lite sämre svenska. Om det finns två cv en som har bättre 

svenska och en annan som har sämre. då är det fördel den som har bättre 

svenska även om den andra har bättre egenskaper till exempel i restaurang, det 

är ju bra att kunna svenska (Elev 9). 

 

När det gäller skrivandet finns det också faktorer som påverkar elevernas atti-

tyder. Det som är mest genomgående i intervjuerna när det kommer till skri-

vande och attityder till detta är elevernas ställningstaganden till olika texttyper. 

Här dominerar berättande texter i allmänhet och noveller i synnerhet. 11 av 12 

elever nämner i intervjuerna noveller som det roligaste att skriva i skolan. Även 

krönikor nämns: 

 

Jag skulle säga en novell är roligast att skriva. För då finns det inga gränser på 

vad du kan skriva och man behöver inte söka information om man behöver nå-

got. Om man behöver något kan man söka m man vill men man kan bara ta di-

rekt från huvudet och skriva ned. Det finns inte så mycket regler utan det är rätt 

så fritt. Din text är din! (Elev 9). 

 

Elev 9 uttrycker sig här i termer av ”frihet”. Det är ingenting unikt för den ele-

ven. Flera andra lyfter fram berättargenren framför andra texttyper och menar 

att man i den inte är lika låst.  

 

Kan vara kul om man skriver berättelser det är kul. Då är man inte fast i ett 

ämne känns det som (Elev 2, högskoleförberedande program). 

Novell. Det är ganska brett för man får ju välja själv. Då blir det ju roligare om 

man får välja själv vad man ska skriva om (Elev 10, yrkesförberedande pro-

gram). 

Jag tror också det beror på friheten på uppgiften om man får skriva en egen text 

som man får hitta på själv, då kan det vara roligare. Men om det är en fast upp-

gift, du ska skriva om den här grejen, då kan det bli ganska tråkigt eftersom du 

känner dig ganska kedjad (Elev 5, högskoleförberedande program). 

 

 

Att skriva berättelser fritt ur huvudet är roligt för att det är kreativt, menar 

två andra elever.  
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Det skulle vara ganska trist att bara sitta och läsa när man skriver använder man 

fingrarna. Då har man något att göra (Elev 4). 

Det är väl inte det roligaste men jag tycker att berättelser är nog roligare att 

skriva än faktatexter och allt sånt. Det är roligt att vara kreativ istället för att 

bara skriva om en sak (Elev 3, högskoleförberedande program).  

 

Elev 12 lyfter fram att skrivande i skolan blir roligare om man kan använda sig 

av sina egna erfarenheter i sina texter.  

 

Ja alltså det blir ju lättare om man har egna tankar och mer erfarenhet, man kan 

ju ta saker som hänt i sitt eget liv och göra det som en berättelse. Det roligaste är 

ju att göra berättelser och noveller... men det funkar väl med krönikor och sånt 

(Elev 12, yrkesförberedande program). 

 

Den personliga aspekten av skrivandet återkommer i intervjuerna. Ett exempel 

på detta är elev 6 som menar att man i det fria skrivandet får utforska sitt eget 

tänkande.  

 

Om man får skriva en egen text så får man ju mer utforska sin egna hjärna, vad 

man själv tänker och känner. Det blir personliga grejer. Så länge som man får be-

stämma själv så kan det bli mycket roligare (Elev 5, högskoleförberedande pro-

gram). 

 

Dessa resonemang som ständigt återkommer visar att den berättande texttypen 

och ett fritt skrivande som utgår från det egna, dominerar. Hos elva av tolv in-

tervjuade elever gäller detta. Undantaget är Elev 1, som läser ett högskoleförbe-

redande program. Den eleven föredrar den argumenterande texttypen framför 

den berättande. Den främsta orsaken till detta är det egna intresset för argumen-

tation och politik.   

 

Jag tycker bättre om att skriva formella texter, facktexter. Jag vet faktiskt inte 

riktigt varför men jag tror att jag har nytta av det. Dels när jag ska plugga vi-

dare vilket jag tänker göra. Jag ska plugga till läkare och jag antar att det är 

viktigt att kunna uttrycka sig korrekt där. Jag lär mig att anteckna från föreläs-

ningar och så, veta hur man får med det viktigaste och kunna skriva kortare 

sammanfattningar om jag läst långa böcker (Elev 1, högskoleförberedande pro-

gram).  

Det som ändå knyter samman Elev 1 med studiekamraterna är att denne trycker 

på det egna intresset som en viktig aspekt för lusten att skriva. Även elev 8 me-

nar att argumenterande texter är roliga att skriva eftersom det finns ett samhälls-

intresse som får komma ut i den texttypen: 

 

Argumenterande mest om det är något jag är intresserad att skriva om. Jag är 

intresserad av politik och har alltid haft extra mycket koll på det och då om jag 
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ska skriva en argumenterande text och kan skriva om det ämnet då blir det ex-

tra kul för det är nåt jag har koll på och då kan jag få en bra text, det kan vara 

lite svårare om man ska skriva en berättande text för då måste jag ha en idé 

från början och bygga upp texten på ett annat sätt (Elev 8) 

7.2.4 Eleverna om grammatik och språkriktighet 

Eleverna som intervjuats är överens om att grammatiken som sådan inte är sär-

skilt rolig. Samtidigt menar flera av eleverna att grammatikundervisningen kan 

hjälpa dem att utveckla skriftspråket i en positiv riktning. Elev 5, som läser ett 

högskoleförberedande program säger: 

 

Svenskan kan hjälpa mig att skaffa ett jobb senare, genom att breda ut mitt ord-

förråd eller grammatik. Jag har förmodligen ganska stor användning av det i 

framtiden (Elev 5, högskoleförberedande program).  

 

Det finns alltså en nytta med grammatiken. Men grammatikundervisning som 

isolerat moment, där fokus ligger på att traggla ordklasser och satsdelar, är 

ingenting som eleverna uppskattar.  

 

Det är många gånger väldigt tråkigt. En del saker är bara så självklara och annat 

känns så invecklat så att det är också såhär pluggar på det till provet och sen 

kommer man aldrig tänka på det igen. Men jag jobbar ändå hellre med det som 

är lite svårare, bara för att det ska kännas som att man lär sig något (Elev 1, hög-

skoleförberedande program). 

Det känns oftast som att det är mycket samma som man lär sig. Det har nog 

mest handlat om att plugga in vad som är rätt och fel och det är ganska tråkigt 

(Elev 2, högskoleförberedande program). 

 

Nyckeln till att göra grammatikundervisningen roligare är, av intervjuerna med 

eleverna att döma, att få eleverna att förstå att de har nytta av den. Grammatiken 

kan vara rolig, menar eleverna, om det känns som att de ha nytta av den. När 

grammatiken ”går för långt”, blir det svårare att se nyttan med den och därmed 

blir det även svårt att motivera sig till att arbeta med den.  

 

Det har man ingen användning av (Elev 12, yrkesförberedande program). 

Jag håller med. Det är bra att kunna grunderna men sen när det blir typ över-

kurs då är det inte riktigt lika kul längre. Det blir svårare och omfattande. Då 

blir det mindre kul (Elev 10, yrkesförberedande program). 

Vissa saker kan ju vara när det går till sin gräns inom grammatiken också att det 

kan va saker man inte kommer behöva för att det blir så avancerat att ingen an-

vänder den typen av språk (Elev 8, yrkesförberedande program).  

Jag tror inte att jag kommer ha nån nytta av det. Ja och det gör ju att man blir 

omotiverad till att arbeta med det (Elev 2, högskoleförberedande program).  
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Eleverna föredrar att skriva och läsa texter framför att plugga in grammatik.  

 

Att skriva texter är helt klart roligare. Det är inte lika ansträngande att läsa ige-

nom en text som att identifiera olika ordklasser (Elev 1.)   

 

Att eleverna gillar att skriva mer än att arbeta med grammatik öppnar upp för 

en typ av integrerad grammatikundervisning, där eleverna arbetar med gram-

matik samtidigt som de skriver och läser. Detta föreslås av Elev 2 och Elev 3: 

 

Det är inte roligt att sitta och plugga in för att det blir så jobbigt efter en stund. 

Då skriver jag hellre en text även fast jag inte tycker det kul, hellre det än att 

sitta oh plugga in. Skriva en text och se vad man gjort för fel. Skriva och läsa är i 

alla fall roligare än att hålla på med grammatik (Elev 3, högskoleförberedande 

program). 

Ja man skulle kunna skriva en berättelse. Då får man ju in hur man skriver också 

(Elev 2, högskoleförberedande program). 

 

Precis som fallet med grammatikundervisningen menar flera elever att under-

visningen om språkriktighet kan bli petig, om den går för långt.  

 
Jag tycker att det känns lite petigt. Det är inte så kul (Elev 10, yrkesförbere-

dande program). 

Jag håller med. Det känns petigt (Elev 11, yrkesförberedande program). 

 

Samtidigt finns det elever som ser nyttan med undervisningen om språkriktig-

het. Elev 1 uppskattar att lära sig om de små detaljerna i skrivandet som Elev 10 

och Elev 11 avfärdar som petigt: 

 

Ja och sen så är språkriktighet viktigt. Jag tycker att det är väldigt  

viktigt för jag stör mig väldigt mycket på när folk har såna där småfel. 

(Elev 1, högskoleförberedande program).  

7.2.5 Eleverna om läsning 

Eleverna ser nyttan med att arbeta med läsande. Att utveckla lässtrategier, vilket 

görs bland annat genom att arbeta med läsförståelse och textanalyser, lyfts fram 

som något viktigt. Förmågan ”att läsa mellan raderna” nämns av flera elever 

som av stor nytta.  

 

Ja det är ju bra att läsa och förstå en text. Att kunna läsa mellan raderna, som det 

heter. Det är ju därför skolan lär ut det, antar jag. Ja men det handlar ju om din 

vardag, när du ska komma ut i arbetsmarknaden (Elev 5, högskoleförberedande 

program). 

Ja men det är väl samma, man behöver ju inte förstå hela texten, utan man kan 

läsa typ mellan raderna (Elev 11, yrkesförberedande program). 
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Man har en text och läser den och hittar saker… typ läser mellan raderna (Elev 

10, yrkesförberedande program).  

 

Att bli bättre på att läsa är viktigt för det vardagliga livet, menar de intervju-

ade eleverna. Att läsa mycket och ofta stärker språket – det är något som även 

elever som inte är positiva till svenskämnet inser.   

 

Ja men det är väl ungefär som dom säger... det är ju bättre att förstå hur man 

kan uttrycka sig i vissa situationer än att inte förstå alls. Om du har skrivit nåt 

sms till mig och så fattar inte jag... det är u bättre att kunna förstå. Det är bättre 

att kunna än att inte riktigt fatta vad man menar… det är bättre att det flyter på 

(Elev 12, yrkesförberedande program). 

Ja man kan väl läsa snabbare om man läser mycket och sen kan det ju bli lättare 

att förstå vanlig svenska (Elev 11, yrkesförberedande program).   

 

Intervjuerna visar också att eleverna ser dessa två som de roligaste delarna i 

svenskämnet. Men dessa kan också vara riktigt tråkiga, enligt eleverna. I inter-

vjuerna med eleverna framkommer ett antal faktorer som påverkar deras attity-

der. När det kommer till läsandet, är längden på texten en av dessa faktorer.  

 

Ja då skulle man ju förmodligen läsa en bok. De flesta gånger som vi läser en 

bok är de inte så bra, så det är svårt att ta sig igenom. Så jag tycker inte alls att 

det är så kul (Elev 5, högskoleförberedande program). 

Läsförståelse har vi ju alltid haft. Då säger lärarna såhär läs först och kolla på 

frågorna sen men jag har alltid föredragit att kolla på frågorna och leta i texten 

efter svaret. Men nu när vi fått en bok så vet jag inte vad det är jag, då måste jag 

läsa genom allting och uppfatta allting i boken, det tycker jag är jobbigt det är 

långtråkigt det tar energi, det tar personligen för lång tid för mig att läsa (Elev 5, 

högskoleförberedande program).  

Om det är ungefär två sidor så är det väl helt okej så länge som det inte är en 

bok. Boken måste man läsa och förstå hela men om det är två sidor orkar man 

med att läsa (Elev 4). 

Ja det är inte så roligt. Det beror ju på vad det är för bok. Det är inte så roligt 

med faktaböcker eller skitlånga böcker där man ska ta reda på småsaker… det är 

svårt och därför inte så roligt. Man läser och läser och så hittar man inte… Ja. 

Långa texter är inte så kul (Elev 12, yrkesförberedande program).  

 

Av dessa resonemang att döma är hela böcker ingenting som de intervjuade ele-

verna vill arbeta med. Det gäller också att texten är intressant, menar några av 

eleverna som går ett högskoleförberedande program. När det kommer till läs-

ning är det egna intresset centralt och går som en röd tråd genom intervjuerna. 

En text som handlar om något som väcker engagemang och intresse är viktigt, 

menar eleverna. 
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Ja det kan va skoj om det är något roligt man läser, om det är något tråkigt så är 

det mindre skoj. Något man tycker är intressant. Man läser hellre om ett ämne 

man är intresserad av (Elev 2, högskoleförberedande program).  

Jag tycker det är roligt att läsa en text som är spännande, man tycker om texten. 

Då är det lättare att förstå den och det är lättare att koncentrera sig. Om det är 

ett ämne man tycker är riktigt skoj så blir det roligare istället för att det är nåt 

man tycker är skittråkigt så börjar man tänka på nåt annat och börjar tänka på 

annat (Elev 3, högskoleförberedande program).  

 

En av eleverna på de yrkesförberedande programmen, som har en negativ in-

ställning till svenskämnet, menar också att läsandet är roligt om man som elev 

får välja själv hur och när läsandet ska ske.  

 

Läsa böcker är ändå lite kul. Det är avslappnande och … Hemma läser jag vad 

jag än är intresserad av, om jag hittar en bok som jag är intresserad av så läser 

jag den. I skolan, då ska vi skriva om den och då blir det direkt mindre kul (Elev 

5, högskoleförberedande program)... 

7.2.6 Eleverna om skönlitteratur  

Gemensamt för samtliga elever som intervjuats är att de har en negativ attityd 

till läsning av skönlitteratur i skolan. Här lyfts det egna intresset fram som 

centralt. Eleverna vill läsa något som intresserar dem, inte gammal skönlittera-

tur. Detta exemplifieras av Elev 1: 

 

Svenskan skull vara roligare ifall man får läsa och skriva mer om saker som man 

själv ä intresserad av. Jag tycker att det är lättare att sätta mig in i en text som jag 

tycker är roligt gentemot en text skriven på typ 1800-talet. Det är inte lika kul 

(Elev 1, högskoleförberedande program). 

 

Elev 1 har svårt att se nyttan med skönlitteraturen: 

 

Känns inte som att jag kommer på nån riktigt nytta av de.t Det känns lite onö-

digt. Det gör mig inte så motiverad till att sätta mig in i det, jag tror att det är nåt 

jag kommer ha prov på och sen kommer jag glömma bort det för alltid (Elev 1, 

högskoleförberedande program). 

 

Elev 6 har samma skepsis mot nyttan med undervisningen om skönlitteratur. 

Den eleven menar att attityden mot skönlitteraturen kan skilja sig åt beroende 

på vad man tänker sig att man ska göra senare i livet.  

 

Sen är ju det personligt. Vad jag tycker kanske inte stämmer överens med vad 

någon annan tycker. Han kanske ska bli nåt där man behöver den saken, men 

rent personligen kan man känna att detta behöver inte jag lägga tid på (Elev 5, 

högskoleförberedande program). 
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Elev 8 har samma attityd till undervisningen om skönlitteratur och menar att 

fördjupade kunskaper om det ämnet borde vara valbara, för de som känner att 

de har behov av det.  

 
Om man känner att man vill läsa det borde man ju kunna välja till det då. (Elev 

8, yrkesförberedande program).  

 

Elev 6 och Elev 8 ser således inget kollektivt behov av litteraturkunskaper. Flera 

av de intervjuade eleverna har mycket svårt att se någon som helst nytta med 

att läsa skönlitteratur i skolan. Elev 9 säger.  

 

Det känns som att om jag inte kommer ha användning av detta sen i mitt senare 

liv, varför ska jag då lägga ned den tiden i att lära mig det så ingående. Alltså 

precis lära mig allt. Att få en överblick är bra man kanske inte behöver lära sig 

precis allt (Elev 9). 

 

I gruppintervju 2, som genomfördes med elever som går högskoleförberedande 

program, ses de äldre författarnas språkbruk mer som ett hinder – något som 

mest stör:  

 

Det gillar inte jag för där var texten riktigt tråkig (Elev 4). 

Det var uttryck som man inte förstod och så. Det är onödigt att kunna sånt (Elev 

5, högskoleförberedande program).   

Ja, jag förstod inte texten. Man fick kolla upp allt och det tog mycket tid (Elev 5, 

högskoleförberedande program).   

 

Samtidigt som Elev 1 är skeptisk till nyttan med undervisningen om skönlitte-

ratur, är eleven öppen för att studera författares språkbruk:  

 

 Det är roligare att läsa deras böcker och få i uppgift att urskilja hur deras språk, 

hur dom skriver. På vilket sätt dom skriver (Elev 1, högskoleförberedande pro-

gram). 

 

Tanken om att det kan finnas en nytta med att studera författares språk och stil 

är något som Elev 1 är ensam om att ge uttryck för i intervjuerna.  Samtidigt är 

också övriga elever öppna för tanken om att texterna kan hjälpa dem i språkut-

vecklingen. Ju mer man läser, desto lättare blir det menar elev 5 och 6.  

 

Ja i och för sig, om man ska läsa flera såna texter så. Och ju mer du läser desto 

snabbare kan man läsa och så (Elev 5, högskoleförberedande program).  

 

När eleverna får frågan om skönlitteraturen är de inte sällan hårda i sin bedöm-

ning. Men vid närmare eftertanke inser vissa av dem att det kan finnas ett behov 

av att läsa andra, svårare, typer av texter. Elev 6 är ett exempel på detta: 
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Om vi har lärt oss en svårare text så kommer det bli lättare att läsa andra texter. 

Men svårare texter hjälper oss i våran vardag, att kunna läsa svårare texter än de 

som finns i sociala medier och så (Elev 5, högskoleförberedande program). 

 

Att läsa en text som är mer invecklad i exempelvis ordval och meningsbyggnad 

kan det således finnas en nytta med. Men att läsa hela, långa böcker, är alltså 

ingenting som eleverna uppskattar.  

 

7.2.7 Eleverna om muntligt framförande 

Intervjuerna med eleverna visar att en stor del av eleverna lyfter fram muntligt 

framförande som både roligt och av nytta. Vissa av eleverna medger att man blir 

nervös av att hålla muntliga framföranden, men är ändå övertygade om att  

muntligt framförande är något som de behöver träna på inför det vardagliga 

livet. Elev 4 och Elev 6 diskuterar hur viktigt det är att lära sig stå framför en 

grupp människor och presentera ett arbete man gjort.  

 

Ja och jag tycker att det är lite jobbigt att stå framför alla. Men det är ju viktigt att 

kunna sånt för om man ska presentera nåt viktigt som man kommit på själv så 

kan man inte stå där och inte kunna prata liksom (Elev 4). 

Precis. Det blir jobbigt läge. Det är därför man har nytta av det (Elev 5, högskole-

förberedande program). 

Det är väl flytet… att man kan prata med andra… genom muntliga redovis-

ningar så får man lättare att prata framför folk om man har någon föreläsning 

eller någonting. Det blir ju mycket lättare att prata framför folk då än om man 

aldrig gjort det (Elev 12, yrkesförberedande program).  

 

Elev 5 bryter in i diskussionen och efterlyser ett ökat fokus på muntliga presen-

tationer i grundskolan. 

 

Om det är nåt man har förberett och man ska få prata om något man själv har 

behov för… då tycker jag sånt är jättekul. I gymnasiet är det viktigt att kunna 

presentera grejer och därför tycker jag att man borde få öva in det mer i mellan-

stadiet och högstadiet (Elev 5, högskoleförberedande program). 

 

Elev 5 menar alltså att det är viktigt att öva på muntliga presentationer inför 

gymnasiet. Elev 1, som också läser ett högskoleförberedande program, tänker 

ytterligare ett steg och menar att det är av stor nytta att utveckla sin förmåga att 

presentera muntligt inför framtida studier på högskola och universitet.  

  

Då kommer man få redovisa större arbeten och då lär man ju få träna på det innan. Och 

sen i när man jobbar så kunna presentera saker, berätta så att andra förstår vad man för-

söker få fram och så (Elev 1, högskoleförberedande program).  

 



 

59 

 

De muntliga presentationernas relevans inför det framtida arbetssökandet lyfts 

också fram i intervjuerna. Elev 2 är ett exempel på det: 

 

Ja det är väl om man ska söka jobb, att kunna presentera sig själv på ett bra sätt (Elev 2, 

högskoleförberedande program).  

 

Två elever som går yrkesförberedande program lyfter fram de yrken de läser 

till, när de talar om muntliga presentationer.  

 

Man kan ha nytta av det inom arbetslivet, att man är van att kunna till exempel 

om man får ett jobb som chef på en restaurang eller nåt då kan det vara bra att 

du kan prata inför ägna människor oh föra fram att såhär tycker jag vad tycker 

ni alltså tala och föra fram och sen kan det vara bra i samhällsfrågor också till ex-

empel, mycket politik och så. Ifall man vill inrikta sig på nåt sånt (Elev 8, yrkes-

förberedande program). 

Jag vill jobba med barn och då är det bra om man ska prata med föräldrar så om 

man har föräldrar som säger nånting så måste man kunna prata med dom, man 

måste ju kunna prata med barnen (Elev 10, yrkesförberedande program). 

 

Av detta att döma är eleverna ense om att det finns flera anledningar att arbeta 

med muntliga presentationer från tidiga skolår och framåt. Nyttan är således en 

självklar aspekt i elevernas attityd till de muntliga presentationerna. Flera av 

eleverna lyfter även fram vad som gör de muntliga presentationerna roligare att 

arbeta med i skolan. Det handlar enligt eleverna om att få tala om sådant som 

intresserar dem själva. Elev 3 är ett bra exempel på detta: 

 

Jag tycker muntliga presentationer är ganska roliga istället för att skriva. Det är kul att 

snacka inför klassen. Fast det beror på vad presentationen handlar om. Om man själv är 

intresserad av det så kan man säkert mer om det och då kan man säkert presentera det 

bättre (Elev 3, högskoleförberedande program).     

7.2.8 Eleverna om att lära om språk 

 

Nyttoperspektivet används av eleverna i såväl positiv som negativ mening. Det 

finns med andra ord undervisningsinnehåll som eleverna inte ser någon nytta 

med. Det som tas upp i den kategorin rör bland annat undervisningen om olika 

litterära verk, författare, dialekter, språkförändringar och grannspråk. Detta för-

klaras genomgående med att de har svårt att se den faktiska nyttan med att lära 

sig om detta.  
 

Jag har haft det en gång och det var riktigt riktigt tråkigt. Det kändes som att jag 

inte kommer att ha något som helst användning av det. Då blir det tråkigt. Det 

enda man tänker är att det är slöseri med tid men från lärarnas sida är det ju inte 

så såklart för då hade vi inte fått lära oss det. Man tycker att det är tråkigt, att 

man vill slippa (Elev 5, högskoleförberedande program). 
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JA det är ju ingenting man känner att man kanske har jättemycket användning 

för sen (Elev 8, yrkesförberedande program).  

 

Samma elev menar vidare att undervisningen om språklig variation inte har, 

och kommer inte ha, samma relevans för elever i och med att vi numera talar 

mer lika varandra.  

 

Det är onödigt eftersom jag tror att ju längre tid det går desto mer lika kommer 

alla prata (Elev 8, yrkesförberedande program). 

 

Eleven frågar sig därmed inte bara om den personliga nyttan, utan uttrycker en 

skepsis till om det ens är relevant kunskap för dagens elever. Elev 4, som läser 

ett högskoleförberedande program, Uttrycker att undervisningen om svensk 

språkhistoria mest utgör ett hinder i klassrummet. Det är svårt för eleven att se 

bortom detta – att dessa kunskaper faktiskt kan komma till användning.  

 

Det är ganska tråkigt med gamla språk och sånt. För det första förstår man inte vissa ord 

och sånt och så måste man slå upp det eller fråga läraren och då blir det tråkigt (Elev 4).  

 

Elev 5 är lite mer positiv till detta och försöker se nyttan med detta. Samtidigt är 

eleven kritisk till varför man måste gå så djupt i något som har en så oklar kopp-

ling till det egna vardagslivet.  

 

Det är tråkigt men samtidigt är det användbart lite här och där. Typ om man ska förstå 

nån som kommer från långt ned i landet också har dom en riktigt tung dialekt. Men jag 

tycker inte att det är riktigt nödvändigt att gå så djupt in i dialekter (Elev 5, högskoleför-

beredande program).  

 

Ämnesinnehåll som rör språk och litteratur kan bli roligare om det integreras i 

skrivundervisningen. En av eleverna på de högskoleförberedande programmen 

föreslår att undervisningen om språkriktighet bör integreras i skrivträningen:  

 

Man skulle kunna skriva en berättelse. Då får man ju in hur man skriver också. 

Det är inte roligt att sitta och plugga in för att det blir så jobbigt efter en stund. 

DÅ skriver jag hellre en text även fast ag inte tycker det kul, hellre det än att 

sitta oh plugg in. Skriva en text och se vad man gjort för fel (Elev 3, högskoleför-

beredande program). 

 

Två av tolv elever anser att de har nytta av att lära sig om dialekter. Dessa ele-

ver läser ett yrkesförberedande program.  

 

Ja absolut det är viktigt att ha kännedom om dialekter, folk talar olika och det är 

bra att kunna förstå alla som talar (Elev 12, yrkesförberedande program). 

Ja det är roligt man lär sig nya ord i Skåne använder som ju vissa ord. Det är ju 

helt klart nåt man har nytta av (Elev 10) 
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Dessa elever medger emellertid att det är grunderna i dialekterna som är rele-

vanta. Att gå in i dialekterna mer grundligt är onödigt, återigen för att det inte 

finns någon riktig nytta med det.  

 

7.2.9 Eleverna om informationshantering och källkritik 

Själva uppgifterna inom det området är inte särskilt roliga, menar samtliga av 

de elever som intervjuats. Men nästan alla elever är samtidigt eniga om att det 

är kunskap man måste ha i dagens samhälle: 

 

Om det är roligt? Det är lite si och så. Men det är viktigt! Skulle säga att man all-

tid ska ta texter med en nypa av salt. När man läser den och det står ingen sida 

var den kommer ifrån. Då får man den här personen är hemsk även fast det är 

fel för att det är bara den informationen man har. Det kan vara överdrivet eller 

helt enkelt lögn (Elev 9).  

Ja det är ju bra att kunna värdera om en källa är trovärdig. Så ja, det kan vara 

bra men det är ju inte så kul. Man ska inte tro på allt man läser. Man måste tänka 

är det här rimligt (Elev 5, högskoleförberedande program). 

Själva uppgifterna vi brukar få inom källkritik är inte så roliga direkt. Men alltså 

det är fortfarande bra att veta för man använder det mycket (Elev 5) 

Jag tycker det är helt okej för det är bra för en person att ha dessa kunskaper 

(Elev 4) 

 

7.2.10 Lärarens inverkan på attityden 

Elevernas resonemang tyder på att läraren har en viktig roll i elevernas attityd 

till svenskämnet. I gruppintervju 2, med elever som går högskoleförberedande 

program, diskuteras lärarens roll i litteraturundervisningen: 

 

Jag tror att en lärare som har lite personlighet här kan liva upp hela lektionen to-

talt (Elev 5, högskoleförberedande program).  

Jag tycker samma att nu ska man inte va sån men väldigt mycket beror på lära-

ren. Om det är en tråkig bitter lärare som du ska göra det här det här det här det 

kan lätt bli tråkigt då (Elev 5, högskoleförberedande program).  

Vi har haft väldigt mycket av det i nian (Elev 5) 

Ja, och om det är en lärare som berättar saker, alltså personliga erfarenheter och 

verkligen gör det till en intressant lektion då (Elev 5, högskoleförberedande pro-

gram).  

Ja just för mig är det så i alla fall. Jag hade en skitbra lärare i mellanstadiet då 

tyckte jag att svenska var skitkul… I högstadiet hade jag en lärare som var helt 

värdelös… då tyckte jag att svenska var tråkigt… hade ingen motivation och… 

men ja… jag försökte i alla fall (Elev 11, yrkesförberedande program). 
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I intervjuerna framkommer det att en lärare kan få ett ämne att bli roligare, ge-

nom att försöka skapa en undervisning som motiverar eleverna och inte sätter 

så stor press på dem: 

 

Att inte bara göra det till skola och om inte du gör det här får du F. Det blir ald-

rig kul. Det handlar om inställning och motivation (Elev 5, högskoleförbered-

ande program). 

 

Lärarens roll går enligt eleverna också ut på att förklara för dem på ett sätt som 

gör att de förstår vad som ska göras. Detta påverkar enligt Elev 8 lärandet.  

 

Läraren har absolut en viktig roll. Har du en lärare som inte förklarar och inte vil hjälpa 

dig, då lär du dig inte om du inte förstår, men har du annars en lärare som förklarar, ger 

exempel inte trycker ned dig om du inte kan. Ja men då blir det roligare att lära sig även 

fast det kan vara svårt (Elev 8) 

 

I intervju 3, med elever som går yrkesförberedande program, framkommer att 

läraren ibland är viktigare än själva ämnet, när det kommer till elevernas attity-

der. Det är också viktigt att läraren är rättvis.  

 

Behandla alla lika (Elev 9) 

Lugn, rolig men ändå strikt. Att eleverna visar respekt mot honom. Läraren ska ha koll 

på klassen även fast det inte blir den här militärkänslan men det får heller inte bli roliga 

timmen för då gör ju ingen någonting heller… men man ska ändå kunna säga till (Elev 8) 

Om lärarn är bra eller om den är rolig och intressant. eller han gör det intressant då blir 

det roligare för eleven (Elev 7, yrkesförberedande program). 

 

Även lärarens planering, med bland annat tydlig övergång mellan olika mo-

ment, är viktig för elevernas attityder till svenskämnet: 

 

Det är också viktigt att läraren lägger upp bra. Efter en lång genomgång kan man ta en 

bensträckare eller en gruppuppgift eller så (Elev 8, yrkesförberedande program).  
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7.2.11 Sammanfattning av intervjuer 

I det här avsnittet sammanfattas de resultat som intervjuundersökningen givit. 

Intervjuerna visar att svenskämnet är ett ämne som eleverna känner till 

väl. Det är ett brett ämne, med både roliga och tråkiga delar. Läsning och skri-

vande kan vara roligt, men om det är roligt eller ej beror på en rad faktorer som 

eleverna tar upp: När det kommer till läsning gäller det att texterna inte är för 

långa och besvärliga och det är enligt eleverna också viktigt att de själva får vara 

med och bestämma vad som ska läsas. Att läsa något som man själv har intresse 

för lyfts fram som roligt, av eleverna. Skönlitteratur och speciellt gammal sådan 

är ingenting som uppskattas av eleverna. Flera elever har svårt att se att skönlit-

teraturen skulle vara något de har användning av i framtiden.  

När det kommer till skrivande gäller detsamma – det är roligare att skriva 

om något som man själv är intresserad av. Eleverna lyfter också fram den berät-

tande textgenren och kreativt skrivande som roligt. Grammatik och språkriktig-

het lyfts fram som meningsfullt om det kopplas till själva skrivandet. Som isole-

rade moment blir det, av intervjuerna att döma, något som känns ointressant 

och irrelevant till deras liv. Att traggla ordklasser och språkriktighetsprinciper 

på ett statiskt sätt är således ingenting som uppskattas av eleverna.  

Eleverna har precis som i fallet med litteraturhistoria svårt att se nyttan 

med att lära sig om språk som till exempel språkhistoria och språksociologi.  
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8 Jämförande analys 

I kapitel 8 kommer elevernas svar att jämföras för att få svar på om det finns 

skillnader i attityd mellan elever som går högskoleförberedande och yrkesför-

beredande program. Analysen utgår från de tre ämneskonceptionerna, som ut-

gör undersökningens teoretiska grund.  

 Enkäter 

I det här avsnittet analyseras enkätundersökningen utifrån de tre ämneskon-

ceptionerna svenska som färdighetsämne, svenska som bildningsämne och 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.  

8.1.1 Svenska som färdighetsämne 

Att skriva, läsa och tala är det som eleverna har mest positiv attityd till. Detta 

kan kopplas till ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne. Elever från 

båda studieinriktningar ser enligt enkätundersökningen nyttan med att arbeta 

med detta. I flera av fritextsvaren framkommer att undervisningen som rör skri-

vande, läsning och tal kopplas till deras framtida yrkesliv. Motiveringar i stil 

med att undervisningen kan göra eleverna mer konkurrenskraftiga i yrkeslivet 

dominerar i fritextsvaren. Motiveringarna i fritextsvaren är i huvudsak person-

liga och sätter det individuella framför det gemensamma.  

Merparten av eleverna från båda studieinriktningar anser att de har viss 

eller stor nytta av att arbeta med läsning. Skillnaden är att eleverna på högsko-

leförberedande program i mycket större utsträckning svarar ”stor nytta” istället 

för ”viss nytta”. Detta kan mycket väl förklaras med att de vet att det när det 

kommer till läsförståelse kommer ställas höga krav på dem i och med vidare 

studier. Att utveckla lässtrategier, som formuleras i kursplanens centrala inne-

håll (se bilaga 2), är av stor vikt för dessa studier. De höga kraven som kommer 

ställas i samband med de vidare studierna motiverar lästräning och gör färdig-

hetsträningen till ett givet inslag i undervisningen på de högskoleförberedande 

programmen. Att eleverna på de yrkesförberedande programmen har en så pass 

hög andel som svarar att de tror att de har nytta av att arbeta med läsförståelse, 

visar att färdighetsträningen är viktig även för de eleverna. Det är inte så kons-

tigt eftersom det ställs höga krav på språkliga färdigheter även i arbetslivet. ’ 

På fråga 2.1, som rör analys av texter, ser läget lite annorlunda ut. Texta-

nalys är inte roligt, sett till enkätresultaten. Endast 5 % av eleverna på yrkesför-

beredande program och 9 % av eleverna på högskoleförberedande program 

tycker att detta undervisningsinnehåll är ganska roligt eller väldigt roligt. Hela 

52 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen har en negativ attityd 
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till textanalys, det vill säga att de antingen svarar ”ganska tråkigt” eller ”väldigt 

tråkigt”. Det är en hög andel jämfört med eleverna på de högskoleförberedande 

programmen. Men även där är andelen hög. 30 % har en negativ inställning till 

textanalys, det vill säga de som väljer antingen ”ganska tråkigt” eller ”väldigt 

tråkigt”. Även om det inte är roligt, ser eleverna på båda studieinriktningar fort-

farande att det finns nytta med att arbeta med att analysera olika typer av texter. 

På fråga 2.2 svarar 89 % av eleverna på högskoleförberedande program att de 

har viss nytta eller stor nytta av detta. Detta kan jämföras med yrkesförbere-

dande program där 74 % tror att de har viss nytta eller stor nytta av att arbeta 

med textanalys. Det är en viss skillnad mellan studieinriktningarna, men den är 

inte alls så hög som man hade kunnat förvänta sig. Det är fortfarande en klar 

majoritet av eleverna på de yrkesförberedande programmen som ser nyttan 

med att analysera texter. Detta är förvånande av två orsaker: dels visar svaren 

på fråga 2.2 att de inte tycker att det är roligt, och dels är textanalys ingenting 

som de kommer att ha direkt användning för efter examen. Det är inte fallet med 

eleverna på högskoleförberedande program som trots att de inte tycker att det 

är kul att arbeta med textanalys, kan motivera sig till det eftersom de vet att de 

kommer bli utsatta för det, dessutom i mycket högre grad, i de vidare studierna. 

  

När det kommer till skrivande visar fråga 3.1 i enkätundersökningen att 

en större andel elever på de högskoleförberedande programmen har en positiv 

attityd till att skriva olika texttyper. Hälften av eleverna på de högskoleförbere-

dande programmen tycker att skrivandet av olika texttyper är ganska roligt eller 

väldigt roligt. Detta kan jämföras med eleverna på de yrkesförberedande pro-

grammen, där drygt en tredjedel har en positiv attityd till detta. De elever som 

har en negativ attityd är följaktligen högre på de yrkesförberedande program-

men: 17 % på de högskoleförberedande programmen och 42 % på de yrkesför-

beredande programmen. Samma mönster som på fråga 2.2 gäller också för sva-

ren på fråga 3.2. Trots att flera av eleverna på de yrkesförberedande program-

men inte tycker att det är roligt att arbeta med att skriva olika typer av texter, 

har en majoritet (83 %) uppfattningen att de har viss nytta eller stor nytta av att 

arbeta med detta. På de högskoleförberedande programmen är andelen ännu 

högre – 92 % tror att de har viss nytta eller stor nytta av att arbeta med att skriva 

olika texttyper.  

Vad avser skrivande är det intressant att stanna en stund vid vilka textty-

per eleverna gillar att skriva. På fråga 1.1 där svenskämnets roligaste delar ef-

terfrågades, framkommer att den berättande texttypen är populär på båda stu-

dieinriktningarna. På elevernas lista över de roligaste sakerna att syssla med i 
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svenskan, uppkommer berättande texter i olika former 11 % på de yrkesförbe-

redande programmen och 5 % på de högskoleförberedande programmen. Bland 

eleverna på de högskoleförberedande programmen uppkommer argumente-

rande texter 7 %, medan den texttypen inte alls förekommer bland de yrkesför-

beredande programmen. Analysen av resultatet gör alltså gällande att eleverna 

på de yrkesförberedande programmen i högre grad tenderar att lyfta fram den 

berättande textgenren som något av det roligaste med svenskämnet. Nyström 

Höögs avhandling (2010:8) fastslår att den berättande textgenrens popularitet 

bland niondeklassare kan bero på att ett berättande ligger mer naturligt och att 

man inte behöver anstränga sig lika mycket som när man skriver diskursivt, 

alltså bland annat argumenterande text. Det är möjligt att eleverna som läser 

högskoleförberedande program i högre grad försöker sätta sig in i ett diskursivt 

skrivande, i och med att de vet att det är vad de förväntas kunna skriva i fram-

tiden. Eleverna på de yrkesförberedande programmen däremot är inte lika in-

tresserade av att byta till ett diskursivt skrivande och stannar kanske därför kvar 

i den berättande texttypen.  

En annan stor skillnad mellan de båda studieinriktningarna finns inom 

grammatiken. På fråga 9.1 är andelen elever som svarar ”väldigt tråkigt” 26 pro-

centenheter högre på de yrkesförberedande programmen. På de högskoleförbe-

redande programmen är det 13 procentenheter fler elever som svarar ”helt okej” 

på fråga 9.1. Samtidigt är bilden tydlig på båda studieinriktningarna – gramma-

tik är inte roligt. På de högskoleförberedande programmen svarar 16 % en posi-

tiv attityd till grammatikundervisningen. Detta är högre än på de yrkesförbere-

dande programmen där endast 9 % har en positiv attityd.   

De muntliga presentationerna är populära, visar svaren på enkätunder-

sökningens första del. När eleverna får nämna de tre roligaste sakerna i svensk-

ämnet, är det en hög andel svar som kan kopplas till muntlig framställning. 

Dessutom visar enkätsvaren att andelen är 4 % enheter högre på de yrkesförbe-

redande programmen. Analysen av svaren på fråga 5 i enkäten gör gällande att 

fler elever på de högskoleförberedande programmen har en positiv attityd till 

muntlig framställning. Analysen av svaren på fråga 5 i enkäten visar att andelen 

elever som har en positiv attityd, alltså de elever som svarar ”väldigt roligt” eller 

”ganska roligt” på fråga 5.1 är 16 procentenheter högre på de högskoleförbere-

dande programmen. Andelen elever som har en negativ attityd till arbetet med 

muntliga presentationer, alltså de som svarat ”ganska tråkigt” eller ”väldigt trå-

kigt”, är 50 % på de yrkesförberedande programmen. Detta kan jämföras med 

24 % som är andelen elever på de högskoleförberedande programmen som har 

en negativ attityd till muntliga presentationer. Här finns således en motsägelse-

fullhet i elevernas svar. När de fritt får välja själva, verkar det som att muntlig 
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framställning är populärare på de yrkesförberedande programmen. Men när de 

ombeds skatta muntliga framställningar, framgår att de muntliga framställning-

arna är populärare på de högskoleförberedande programmen.  

Svaren på fråga 5.2 i enkäten visar att de yrkesförberedande elevernas mer 

negativa attityd till de muntliga presentationerna, speglar av sig i deras uppfatt-

ning om nyttan med det. Endast 1 % av eleverna på de högskoleförberedande 

programmen tror att de inte har någon nytta med muntliga presentationer. På 

de yrkesförberedande programmen är den andelen 13 %. Det är ändå en relativt 

låg siffra, vilket visar att de muntliga framställningarna ur ett elevperspektiv är 

både ett roligt och viktigt ämnesinnehåll.  

Elevernas frisvar på fråga 5.2 visar att eleverna har en klar bild av vad de 

ska ha de muntliga presentationerna till. Dessa visar också varför de muntliga 

presentationerna ingår i ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne. En-

ligt eleverna ger det dem viktiga kunskaper inför framtiden, då det stärker deras 

kommunikativa kompetenser. Detta kan också kopplas till Bergmans (2007:37) 

om hur elever på vissa högskoleförberedande program är medvetna om det 

lingvistiska kapital som förväntas i sammanhanget.  

8.1.2 Svenska som bildningsämne 

Av enkätsvaren går det att urskilja viss skillnad i attityd till svenskämnets bild-

ningsdelar, hos eleverna på de båda studieinriktningarna. Tittar vi på fråga 6.1, 

som rör undervisning om språk, visar enkätsvaren att 35 % av eleverna på de 

högskoleförberedande programmen har en positiv attityd till undervisningen 

om språk, det vill säga att de svarar antingen ”väldigt roligt” eller ”ganska ro-

ligt”. Andelen elever på de yrkesförberedande programmen som har en positiv 

attityd till undervisningen om språk är 20 %. Detta innebär en skillnad på 15 

procentenheter.  

Svaren på fråga 6.2 i enkäten visar att fler elever på de yrkesförberedande 

programmen tror att de har nytta av att arbeta med detta i sin utbildning. Skill-

naden mellan studieinriktningarna är 8 procentenheter (11 % och 19 %). Det är 

svårt att svara på vad detta beror på, men en tendens finns i elevernas frisvar. 

Det är vanligare att elever på de högskoleförberedande programmen använder 

individuella och egoistiska argument: ”det rör inte mig” ”och det påverkar inte 

mitt liv”. Detta finns det inga exempel på hos de yrkesförberedande eleverna. 

På fråga 6.2 är det däremot vanligare att eleverna på de yrkesförberedande pro-

grammen använder argument som är mer kollektivistiska som ”det är bra att 

känna till vår historia”. Gemensamt för de båda studieinriktningarna är enligt 

enkätundersökningen elevernas svårigheter med att se nyttan av undervis-

ningen om språk. Ungefär lika många elever på de båda studieinriktningarna, 
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39 respektive 40 procent, svarar att de inte tror att de har någon nytta av att lära 

sig om språk. Det motsvarar 12 elever i ett tänkt klassrum med 30 personer. Det 

visar att det finns utmaningar med undervisningen om exempelvis dialekter, 

språkhistoria och nordiska språk.  

I svenskämnets bildningsaspekt ingår också undervisningen om skönlit-

teratur och dess författare. Här finns skillnader i attityd mellan eleverna på de 

båda studieinriktningarna. På de högskoleförberedande programmen är ele-

verna något mer positiva till undervisningen om skönlitteratur. Detta i och med 

att de elever som svarar ”väldigt roligt” eller ”ganska roligt” på fråga 7.1 är sex 

procentenheter fler på de högskoleförberedande programmen än på de yrkes-

förberedande programmen. Att undervisningen om skönlitteratur är mindre 

populär hos eleverna på de yrkesförberedande programmen visar sig också i 

andelen som svarar ”väldigt tråkigt” på fråga 7.1. Denna andel är 14 procenten-

heter större på de yrkesförberedande programmen. Precis som enkätsvaren gör 

gällande för undervisningen om språk, har eleverna också svårigheter med att 

se nyttan med undervisningen om skönlitteratur.  

I elevernas fritextsvar finns det dock en ljusning i detta mörker. Flera ele-

ver menar att det undervisningen om skönlitteratur kan vara roligare om boken 

är bra och tillräckligt lätt. Det faktum att nästan hälften av eleverna på de yrkes-

förberedande programmen, jämfört med en tredjedel av eleverna på de högsko-

leförberedande programmen, tror att de inte har någon nytta av undervisningen 

om skönlitteratur vittnar om att det finns enorma utmaningar när det kommer 

till att undervisa om skönlitteratur. Men en undervisning där läraren är med-

veten om problematiken kan säkerligen styra det hela i en annan riktning. I ka-

pitel 9 fördjupas dessa resonemang ytterligare.  

8.1.3 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

Det erfarenhetspedagogiska bildningsämnet handlar enligt Teleman (1991:148–

149) om att undervisningen sker där eleverna befinner sig idag. Av enkäterna 

att döma kan man se att den ämneskonceptionen är relevant för eleverna. De 

har en positiv attityd till att arbeta med ämnesinnehåll som de själva brinner för. 

Detta gäller exempelvis skriftlig och muntlig framställning samt läsning. Elever 

från båda studieinriktningarna menar att eget intresse är en nyckelfaktor när det 

kommer till läsning. Läsning kan vara kul - det är kul på fritiden - men det är 

viktigt för eleverna att läsuppgifterna är förankrade i deras egen livsvärld. I fris-

varen i enkäterna framgår detta tydligt. ”Fritt skrivande”, alltså skrivande där 

de får välja ämne själva, eftersöks och uppskattas av eleverna.  

Bergmans (2007:40) genomgång av konceptionerna gör gällande att litteraturen 

har en speciell roll i det svenskämne som utgår från den erfarenhetspedagogiska 
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ämneskonceptionen. Det handlar om att lära känna människan genom litteratu-

ren. Detta har vissa av eleverna som svarar på enkäterna uppfattat i och med att 

vissa, främst på de yrkesförberedande programmen, skriver om hur undervis-

ning om litteratur och om språk kan vara ”viktig för att känna till vår historia”. 

Samtidigt är den uppfattningen ingenting som får särskilt stort genomslag i en-

käterna.  

 Intervjuer 

I det här avsnittet analyseras intervjuundersökningen utifrån de tre ämneskon-

ceptionerna svenska som färdighetsämne, svenska som bildningsämne och 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.  

8.2.1 Svenska som färdighetsämne 

Som beskrivits tidigare kan undervisningen om skrivande, läsande och talande 

ses som svenskämnets färdighetsaspekt. Om detta talar eleverna och det är det 

som det här avsnittet ska handla om.  

När det kommer till läsning, läsförståelse och textanalys har elever från 

båda studieinriktningarna en positiv attityd. Elever från båda studieinriktning-

arna är inne på att regelbunden läsning utvecklar språkförmågan. I materialet 

finns inte några tydliga skillnader mellan inriktningarna när det kommer till 

läsande och skrivande. Dock finns vissa tendenser. De två elever som har abso-

lut mest negativ attityd till svenskämnet läser två yrkesförberedande program: 

restaurang och livsmedelsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet. 

Dessa elever har svårt att se någon mening med svenskämnet överhuvudtaget, 

och är inte på något sätt öppna för att det finns något som kan göra det roligare 

eller mer meningsfullt. Inga sådana resonemang finns bland eleverna på de hög-

skoleförberedande programmen.  

Skrivande är, enligt eleverna i intervjuundersökningen, något som man 

behöver kunna inför vidare studier och framtida arbete. Det spelar ingen roll 

om man studerar i gymnasiet för att kunna studera eller om man gör det för att 

börja arbeta: skrivande är ändå något som är viktigt att kunna. Merparten av 

eleverna föredrar att skriva berättande texter: noveller, krönikor och sagor. End-

ast en av eleverna som intervjuats är mer intresserad av att skriva diskursiva 

texter. Den eleven går ett högskoleförberedande program och har en klar bild 

av vad som komma skall efter gymnasiet – nämligen studier på läkarprogram-

met. Eleven föredrar vetenskapliga och argumenterande texter före berättande 

texter.  
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I intervjuerna för eleverna resonemang om grammatikundervisningen. Enligt 

eleverna är grammatik något som kan vara roligare om det kan kopplas till fär-

dighetsämnet. Att ”bara” lära sig grammatik genom att exempelvis lyssna på 

lärarens genomgång och läsa en text i en faktabok, är det ingen av eleverna i 

intervjuundersökningen som uppskattar. Detta är ett resonemang som är ge-

mensamt för elever på båda studieinriktningarna.  

Färdighetsämnet svenska dominerar i resonemangen hos eleverna som in-

tervjuats. Detta gäller för båda studieinriktningarna. Genom att öva sina språk-

liga färdigheter till exempel skriva och läsa kan man öka sina chanser att få det 

jobb man vill ha i framtiden. Detta är något som eleverna är överens om. Det 

finns en tydlig koppling mellan vad som är roligt och vad som är av nytta. 

Denna koppling går ut på att om eleverna anser att det finns en personlig nytta 

med det de lär sig, som i fallet med färdighetsträningen, blir det också roligt.  

Intervjuerna visar att elever som går yrkesförberedande program i högre 

utsträckning ger exempel på faktiska arbetsuppgifter, när de ska förklara hur 

svenskämnet är dem till gagn i arbetslivet. Medan elever på högskoleförbered-

ande program talar mer i generella termer som ”hjälper mig att få ett jobb” (Elev 

5) och ”bra om man ska skriva CV”, talar elever som läser yrkesförberedande 

program om ”kunna skriva är bra om man ska jobba som hovmästare” (Elev 9) 

och ”kunna tala är bra om man ska jobba som förskollärare”. Detta har en möjlig 

naturlig förklaring i det att eleverna på de yrkesförberedande programmen läser 

till ett faktiskt yrke och att de har detta i åtanke när de läser svenska.  

8.2.2 Svenska som bildningsämne 

I intervjuerna är det tydligt att eleverna från de båda studieinriktningarna har 

sämre attityd till svenskämnets bildningsdelar jämfört med svenskämnets fär-

dighetsdelar. Att lära sig om språk och skönlitteratur är inte särskilt roligt, 

tycker eleverna, vilket ofta motiveras med att de inte har någon nytta av det. En 

av eleverna som läser högskoleförberedande program har ett resonemang som 

rör hur skönlitteratur kan användas i undersökningen. Det ena sättet är att läsa 

skönlitteratur och analysera dess innehåll och författaren. Detta sätt kan kopplas 

till ämneskonceptionen svenska som litteraturvetenskapligt bildningsämne. Det 

andra sättet som eleven tar upp är att använda skönlitteratur för att analysera 

hur författaren använder språket, för att på sikt kunna utveckla sitt eget språk. 

Detta kan kopplas till ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne. Eleven 

menar att det andra sättet att använda skönlitteratur är mycket roligare och 

mycket mer meningsfullt, återigen för att det handlar om att arbeta med de egna 

språkfärdigheterna.  
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Det råder en samstämmighet hos båda studieinriktningarna när det gäller 

att litteraturhistoria, språkhistoria respektive dialektkunskap och nordiska 

språk är onödigt. Den absoluta merparten av eleverna på båda studieinriktning-

arna tycker så. Det bildningsämne som tidigare varit så starkt i svenskämnet är, 

i alla fall i ett elevperspektiv, inte så populärt. Eleverna gillar att läsa, om de 

själva får välja vad de ska läsa och hur läsandet ska gå till. Detta framkommer 

hos flera av eleverna i intervjuundersökningen. Några av eleverna menar också 

i intervjuerna att ”lärarens personlighet kan liva upp” undervisningen om litte-

ratur.  

8.2.3 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

Som framgick under avsnitt 8.1.3 är det erfarenhetspedagogiska ämnet svenska 

inte direkt kopplat till något specifikt ämnesinnehåll. Den tydligaste kopplingen 

till denna ämneskonception framkommer i intervjuerna, där elever från båda 

studieinriktningar talar om det egna intresset som en nyckel till om undervis-

ningen blir rolig eller inte. Det är enligt elever på båda studieinriktningar 

mycket roligare att läsa en text, utföra en skrivuppgift, eller redovisa ett arbete 

om ämnet är något som de brinner för. Detta kan kopplas till ämneskoncept-

ionen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne eftersom den konceptionen 

handlar om att undervisningen genomförs där eleverna befinner sig – den utgår 

från aktuell elevgrupp. Den erfarenhetspedagogiska principen stämmer således 

väl överens med de attityder till svenskämnet som eleverna visar upp i intervju-

erna. De tre elever som har absolut mest positiv attityd till svenskämnet (Elev 1, 

Elev 6 och Elev 8) har en vilja att engagera sig i samhällsfrågor, vilket också är 

grunden i det erfarenhetspedagogiska ämnet svenska som ska utbilda eleverna 

till att bli engagerade och politiskt aktiva samhällsmedborgare.  

I intervjuerna framgår det av elever från båda studieinriktningarna att 

svenskämnet blir roligare om det egna intresset får styra undervisningens in-

nehåll. Det kan vara tråkigt att läsa en bok, men om man själv får välja vad, när 

och hur man läser kan det bli roligare. Detta gäller inte bara läsandet utan 

också skrivandet. Flera av eleverna menar att det är roligare att skriva om så-

dant som engagerar dem. 

Muntligt framförande är både roligt och nyttigt, menar de flesta elever 

som intervjuats. De som har mest positiv attityd till det muntliga framförandet 

lyfter fram att det är en chans att göra sin röst hörd och föra fram sina åsikter. 

Dessa elevers resonemang om muntligt framförande som nyttigt för att lära sig 

argumentera och diskutera, gör att det muntliga framförandet i hög grad kan 

ses som ett erfarenhetspedagogiskt ämne när det används på det sättet.  
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 Sammanfattning 

Att de tre ämneskonceptionerna finns i de svenskämnen som eleverna i under-

sökningen är en del av, är tydligt. Det är också tydligt att svenska som färdig-

hetsämne dominerar i de båda studieinriktningarna. Enkäter och intervjuer må-

lar upp en bild av elever som är medvetna om vad de kan använda svenskämnet 

till i sin framtida yrkesroll. De behöver utveckla sitt skrivande, bli bättre på att 

läsa och utvecklas som talare. Ämneskonceptionen svenska som färdighets-

ämne är således den ämneskonception som ligger nära elevernas attityder till 

svenskämnet. Det erfarenhetspedagogiska perspektivet finns också där och det 

är av intervjuerna att döma det som kan göra svenskämnet roligare. Ett svensk-

ämne som inte grundar sig på elevernas erfarenheter och intressen är tråkigare, 

än ett svenskämne som anammat ett erfarenhetspedagogiskt tänkande.  

Det litteraturhistoriska bildningsämnet svenska är inte populärt, visar så-

väl enkätundersökningen som intervjuundersökningen. Enkäter och intervjuer 

visar att elever från de båda studieinriktningarna har en negativ attityd till de 

delar av svenskämnets innehåll som kan kopplas till svenska som bildnings-

ämne. Traditionellt handlar det om kunskaper om litteratur, vilket en stor andel 

av eleverna anser vara tråkigt. Svenska som bildningsämne rör också språkde-

len, alltså kunskaper om språk exempelvis dialekter, språkhistoria och dialekt-

kunskap. Även dessa delar är något som eleverna enligt såväl intervjuer som 

enkäter, har svårt att finna motivation till.   
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9 Diskussion 

I kapitel 9 diskuteras undersökningen utifrån den litteratur och teori som legat 

till grund. I det första avsnittet diskuteras undersökningens resultat och i det 

andra avsnittet undersökningens metod.  

 

 Resultatdiskussion 

För att inleda diskussionsavsnittet är en fördel att påminna om undersökning-

ens syfte och de tre forskningsfrågor som fastställdes kapitel 2. Dessa är: 

 

1) Vilka attityder till svenskämnets innehåll har elever som går första året 

på gymnasiet? 

2) Finns det något samband mellan vad eleverna tycker är roligt respektive 

vad de tror att de har nytta av? 

3) Finns det någon skillnad vad gäller attityder till svenskämnet mellan ele-

ver som går yrkesförberedande program och elever som går högskole-

förberedande program?  

 

När jag har lämnat ut enkäter till eleverna och genomfört intervjuer med dem, 

framkommer det med tydlighet vilket stort ämne vi talar om. Dels handlar det 

om ett skolämne, som Ask (2012:9) förklarar det, som är sprunget ur två veten-

skapliga discipliner – språk och litteratur. Men också litteraturens resonemang 

om ämnesuppfattningarna visar att det är ett ämne som kan tacklas på många 

olika sätt. Att planera undervisning i ett sådant ämne blir en utmaning för 

svensklärare. Dessutom fastslås det i läroplanen för gymnasieskolan [Lgr11] att 

undervisningen ska sträva efter att vara engagerande och intressant för ele-

verna. Detta är enligt mig inte bara en utmaning för lärare – utan också för ele-

ver: hur presterar man bra i ett ämne som kräver att eleven ska ha kunskaper 

och färdigheter inom så många områden? Med detta sagt följer nu en diskussion 

om resultatet. Diskussionen är strukturerad efter de tre forskningsfrågor som 

presenteras ovan.  
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9.1.1 Gymnasieettors attityder till svenskämnet 

För att besvara den första delen av syftet, kan sägas att undersökningen med all 

tydlighet att eleverna har en mer positiv attityd till svenskämnets färdighetsde-

lar än de delar som kan kopplas till bildningsämnet. De teoretiskt framtagna 

ämneskonceptionerna enligt Bergman (2007:40) att döma teoretiskt konstrue-

rade med läraren i åtanke. Den här studien tar ett elevperspektiv på saken, där 

elevernas attityd kopplas till dessa uppfattningar som lärare traditionellt har om 

ämnet. Det visar sig i undersökningen att eleverna betraktar svenskämnet som 

en möjlighet till färdighetsträning inför framtiden. De har ofta en positiv attityd 

till att läsa, skriva och tala om de känner att det finns en koppling mellan under-

visningshållet och dem själva. Elevernas attityd till svenskämnet ligger också i 

linje med den ämnessyn som Molloy (2007:48–49) menar generellt har varit gäl-

lande för svenskämnet den senaste tiden. Att svenska ses som ett färdighets-

ämne innebär enligt författaren att fokus ligger på att träna språkfärdigheter 

som de kommer att ha fördel av senare i livet.  

Elevernas attityd till svenskämnet relaterar till den erfarenhetspedago-

giska ämnessynen, vilken Molloy (2007:49) och Teleman (1991:11) menar utgår 

från elevernas egna erfarenheter och intressen. Läsandet, skrivandet och det 

muntliga framförandet blir roligare om dessa handlar om något som eleverna är 

intresserade av. Detta visar elevernas resonemang i intervjuer och enkäter. Detta 

kan kopplas till Svedners (2011:8) resonemang om hur viktigt det är att eleverna 

känner subjektiv relevans till ämnet, det vill säga att de känner att undervis-

ningen är av nytta för dem. Min bedömning är att det är lättare att göra detta i 

de delar av svenskämnet som relaterar till färdigheter, än i de delar som har med 

bildning att göra. Detta eftersom färdigheterna syftar till det egna, medan bild-

ningen inte har lika stark koppling till den subjektiva relevansen. Detta resone-

mang leder fram till en annan aspekt i elevernas attityder till svenskämnet, som 

känns relevant att ta upp i en diskussion - nämligen elevernas individualistiska 

förhållningssätt till svenskämnet. När eleverna svarar på frågor om vad de 

tycker att lära sig om språk och litteratur, menar de att de inte har nytta av det 

eftersom det inte är något som påverkar dem personligen. Den erfarenhetspe-

dagogiska grundtanken som Svedner (2011) lyfter fram bygger på att svensk-

ämnet ska engagera eleverna samhällspolitiskt. När eleverna uttrycker sig i så 

individuella termer, framstår det som att deras agenda är den exakt motsatta. 

Samtidigt lyfter de tre elever som har mest positiv attityd till svenskämnet fram 

just sitt samhällsintresse som en drivkraft i svenskämnet.  

Elevernas individualistiska attityd till svenskämnet får en att tänka på Ber-

göös (2010:52) genomgång av situationen i England. Sedan 1980-talet har fors-
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kare talat om fyra konceptioner, där den fjärde av dessa tar fasta på de indivi-

dualistiska aspekterna av ämnet som fokuserar på elevernas personliga utveckl-

ing. Denna påminner mycket om eleverna i den här undersökningen. Det finns 

också paralleller till Molloys (2007:184) förslag ”elektiv svenska”, som också 

handlar om det personliga och individuella. Vad upprättandet av en fjärde äm-

neskonception egentligen skulle ha för praktisk betydelse för ämnet, undervis-

ningen eller eleverna är oklart och således är det nog klokt att inte dröja allt för 

länge vid den punkten.    

Undersökningen visar också att traditionell grammatikundervisning, som 

Boström (2004) benämner det, inte är populär bland elever. I enighet med 

Strzeleckas och Boströms (2014:11) samt Boström (2014) studieresultat visar 

även den här undersökningen att eleverna i grammatikundervisningen eftersö-

ker något mer än bara statisk grammatikundervisning i helklass. Grammatik 

som isolerade moment går inte hem hos eleverna och det är därför relevant att 

tänka sig alternativa sätt att bedriva grammatikundervisning. Även i gramma-

tikundervisningen finns det anledning att tänka i termer av verklighetsförank-

ring och nytta. Med det tankesättet kan grammatiken bli en aktiv och levande 

del i alla uppgifter som eleverna gör. Detta föreslås av en av eleverna i under-

sökningen, som föreslår att ”vi kan skriva en text och sedan se vad vi gjorde för 

fel.” Eleven ser den typen av grammatikundervisning som roligare och mer me-

ningsfull än den isolerade, mer traditionella, grammatikundervisningen. Andra 

elever ser identifierandet av ordklasser som meningslös. Detta står avslutnings-

vis i linje med Svedners (2011:92) resonemang om en verklighetsbaserad gram-

matikundervisning som fokuserar på språkuppbyggnaden snarare än kategori-

sering av ord. Författarens resonemang om en grammatikundervisning som ut-

går från elevernas egna texter går också att härleda till den erfarenhetspedago-

giska ämnessynen. En lärare som utvecklar strategier som vilar på det synsättet, 

har enligt min bedömning större chans att nå fram med grammatikundervis-

ningen till sina elever.  

 

9.1.2 Roligt och nyttigt 

Den didaktiska triangeln och dess olika relationer som Molloy (2007) lyfter fram, 

är en av de teoretiska grundpelarna i den här undersökningen. Jag fastslog tidigt 

att den här undersökningen fokuserar på relationen elev-ämne. Det som jag stu-

derat är således elevers attityder till svenskämnet. Ett brett och omfattande 

material har samlats in och analyserats. Undersökningen visar att eleverna först 

och främst har mycket att säga om svenskämnet-. De har en klar uppfattning om 

vad som är roligt, vad som är tråkigt, vad de har nytta av och vad de inte har 
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nytta av. En klar bild målas upp av undersökningens resultat av svenskan som 

ett ämne som är varken roligt eller tråkigt.  Kanske är det inte så konstigt, med 

tanke på två saker: Först och främst är svenska språket något de använder dag-

ligen. För det andra har svenskämnet varit med dem som formellt skolämne se-

dan första klass på lågstadiet. Däremot är svenskämnets innehåll något som de 

har stor nytta av. Nyttoperspektiv är således klart uttalat. Nyttan finns i färdig-

heter som läsa, skriva och tala och därför är det inte förvånande att det är just 

de bitarna som eleverna även har mest positiv attityd till.  

Elever arbetar helst med det de är intresserade av. Detta faktum går som 

en röd tråd genom undersökningen. Här finns det kopplingar till Högbergs 

(2009:12–13) resonemang om gymnasieungdomarnas två mål i skolan – skolmå-

len och de personliga målen. I den här undersökningen har eleverna en positiv 

attityd till det som de menar är intressant och en mindre positiv sådan till det 

som de menar är ointressant. Tendensen är att ju närmre undervisningen kom-

mer de personliga målen, desto intressantare blir den. Om det personliga målet 

är att komma ut i arbete, kopplas svenskämnet till det. När det kommer till 

undervisningen om litteratur och språk är skillnaden mellan skolmålen och det 

personliga målet längre än någon annanstans. Det kan förklara den negativa at-

tityd som elever har till svenska som bildningsämne. Att elever har svårt att mo-

tivera sig till litteraturundervisningen är tydligt i den här undersökningen. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning i ämnet, exempelvis Bergströms 

(2007) studie som vittnar om just den här svårigheten. Precis som i den studien 

så efterfrågar eleverna också i den här studien undervisning som kan stärka de-

ras språkförmåga. Således är det tydligt att svenska som färdighetsämne domi-

nerar över svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne.  

Det är nu dags att säga några ord om elevers attityder när det kommer till 

skrivande. Enkätundersökningen gör gällande att berättande texttyp och fri 

skrivning premieras hos elever på båda studieinriktningarna. Eleverna på de 

högskoleförberedande programmen är möjligtvis en aning mer positiva till dis-

kursiva texter, men det är fortfarande tveklöst så att berättande texter är mycket 

populära hos eleverna. Detta kan kopplas till den forskning som Nyström Höög 

(2010:8) lyfter fram som vittnar om att berättande texter ofta är att föredra enligt 

eleverna. Eleverna i intervjuundersökningen menat att den berättande texttypen 

är mindre krävande och att de känner sig mer fria i den texttypen. Den här 

undersökningen gör gällande att eleverna på de yrkesförberedande program-

men håller hårdare fast vid den berättande texttypen, medan elever på de hög-

skoleförberedande programmen är mer benägna att utforska mer diskursiva 

texttyper. Detta visar bland annat svaren på enkätens första del.  
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9.1.3 Skillnad mellan studieinriktningarna 

Grunddragen i elevernas attityder är gemensamma på de båda studieinriktning-

arna. De skillnader i resonemang mellan eleverna i de olika studieinriktningarna 

som framkommer i Högbergs avhandling är inte lika tydliga i den här under-

sökningen. De elever som uttrycker sig på ett nytto- eller marknadsinriktat sätt 

är ungefär lika många på de olika studieinriktningarna. De två elever som har 

mest negativ attityd till svenskämnet finns på de yrkesförberedande program-

men. Deras resonemang är i hög grad färgad av resonemang om egna intressen 

och egen förmåga. De har svårt att se bortom detta och att svenskämnet kan vara 

till gagn för dem på ett professionellt sätt. Det är möjligt att det här finns en 

koppling till Högbergs (2009:14) resonemang om att elever på yrkesförbere-

dande program oftare använder argument som kopplas till intresse och person-

lig preferens. Samtidigt känner jag att det skulle behövas ett större material, 

helst från flera olika skolor i samma studie, för att det ska kunna dras några 

slutsatser om skillnader mellan studieinriktningarna i det hänseendet.  

Något som är gemensamt för eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen är att skrivandet, i dess olika former, rankas som något av det rolig-

aste i svenskämnets innehåll. Även på de yrkesförberedande programmen ran-

kas skrivandet högt, om än i lite mindre grad. Detta tyder på att skrivandet ge-

nerellt sätt ligger högt hos eleverna. Att yrkeselever skulle vara mer positiva till 

skrivträning, som ÖGUS-studien enligt Bergström (2007) framhåller, är inget 

som den här undersökningen tyder på. Resultatet av enkätundersökningen vi-

sar till och med på motsatsen, som jag tidigare varit inne på. Större andel elever 

på de yrkesförberedande programmen gillar att skriva berättande texter, medan 

en större andel elever på de högskoleförberedande programmen gillar att skriva 

diskursivt.  

De högskoleförberedande programmen heter just högskoleförberedande 

program för att de ska förbereda gymnasieelever inför kommande studier på 

högskola eller universitet. En enligt mig intressant iakttagelse från den här 

undersökningen är att endast en av eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen lyfter fram de vidare studierna som ett argument till varför man har 

nytta av svenskan och dess innehåll. De vidare studierna lyser med sin frånvaro 

i de andra elevernas resonemang. Eleverna på de högskoleförberedande pro-

grammen lyfter istället i huvudsak fram yrkeslivet – att svenskämnet kan 

”hjälpa mig att få ett jobb”, som en av eleverna på de yrkesförberedande pro-

grammen uttrycker det. Man kan alltså säga att eleverna på de högskoleförbe-

redande programmen inte är särskilt högskoleförberedda. Naturligtvis är en bi-

dragande orsak till detta att eleverna i undersökningen går första året – de har 
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kanske inte hunnit fundera på vidare studier än. Samtidigt borde de vidare stu-

dierna vara med i tankarna när valet till gymnasieskolan sker?  

Eleverna på de yrkesförberedande programmen talar i högre grad om att 

svenskämnet kan hjälpa dem på deras väg till respektive yrke. Detta visar de två 

yrkeselever som talar om att färdigheter i svenska kan vara dem till gagn i fram-

tiden när de ska ”jobba med barn” eller när de ”kanske ska bli chef på en restau-

rang”. Eleverna på de högskoleförberedande programmen talar istället i mer ge-

nerella termer, exempelvis som en av eleverna på högskoleförberedande pro-

grammen som menar att svenska kan vara ”bra när man ska söka jobb”. Ele-

verna på de yrkesförberedande programmen har alltså en klarare bild av vad de 

ska göra i framtiden och vad svenskan kan hjälpa dem med i relation till detta.  

Vad kan då lärare göra för att få eleverna att motiveras och intresseras av 

svenskämnet? Att detta är viktigt framgår bland annat i läroplanen för gymna-

sieskolan [Lgy11], vilket behandlats i inledningen av den här uppsatsen. Den 

didaktiska triangelns lärare-elev-relation är relevant i sammanhanget. Svedner 

(2011:8) skriver om hur individualisering är viktigt för att skapa en subjektiv 

relevans till ämnet, alltså att elever känner att det de lär sig är meningsfullt i 

förhållande till deras liv. Tydligt är att det finns utmaningar när det gäller 

undervisningen om litteratur och undervisningen om språk, som ingår i svensk-

ämnets bildningsdelar. Den här undersökningen visar att eleverna har en 

ganska positiv attityd till läsning och läsförståelse när denna sker på deras vill-

kor och när denna är kopplad till deras intressen. Ett givet utfall av det resultatet 

är att svensklärare kan ha ett större demokratiskt arbetssätt, där eleverna får 

vara med och bestämma om vad som ska göras och hur. Detta anges även i Skol-

lagen (2010:800 kap. 4 9§). Eleverna kan arbeta med läslogg i någon form där de 

själva får vara chef över sitt eget läsande. Svedner (2011:8) fastslår i sin bok om 

svenskdidaktik, att det är av stor vikt att man som svensklärare lägger vikt vid 

elevernas attityd om ämnet. 

Som behandlats ovan är läsning något som elever gillar om de får vara 

med och bestämma vad som ska läsas och hur. Eleverna gillar inte att läsa ”lång 

och tråkiga” texter. Forskning som behandlades i kapitel 4 visar enligt Taube 

och Fredriksson (2012:167-169) att elevers läsförmåga sjunker i svensk skola. Ele-

verna har svårare att läsa vissa typer av texter, vilket kan kopplas till vilka texter 

de läser på fritiden. Författarna menar att man redan i tidigare åldrar måste gå 

in för att stärka elevers läslust, läsintresse och läsförmåga. Även om eleverna i 

den här undersökningen i viss mån gillar att läsa, finns det ändå anledning att 

tänka så. Elever behöver i min mening exponeras mer för skönlitteratur, men 

även mer för diskursiva texter som debattartiklar och vetenskapliga artiklar. De 

behöver bredda sin repertoar, så att de inte ger upp så fort de får i uppgift att 
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läsa en text som inte ingår i den smala tunnel som är deras preferenser. Här har 

läraren ett viktigt uppdrag att presentera texter för eleverna som är givande och 

relevanta för eleverna, men som också verkar för att utmana och utveckla dem.  

 Metoddiskussion 

I det här avsnittet förs resonemang om den här undersökningens metod kopplat 

till de två vetenskapsteoretiska begreppen reliabilitet och validitet. 

Det som avses med en undersöknings reliabilitet är tillförlitlighet. Om en 

undersökning är reliabel ska studien kunna göras en gång till vid en annan tid-

punkt och av en annan person. Det som avses med validitet är om undersök-

ningen mäter det som avses mäta (Kvale & Brinkmann 2009:360–361). 

Jag har i den här undersökningen valt att använda mig av både kvalitativ 

och kvantitativ metod. Som framgick i kapitel 6 gör detta att den statistik som 

tas fram genom enkätundersökningen har kunnat kompletteras med fördjupade 

resonemang genom den intervjuerna. Att undersökningen tar fasta på inte en 

metod utan två stärker därmed enligt mig undersökningens reliabilitet.  

Reliabiliteten stärks också av att jag i hanteringen av materialet haft nog-

granna och systematiska metoder som redogörs för i kapitel 6. Att beräkna re-

sultatet direkt från enkäterna och in i uppsatsen skulle inte bara ta mer tid – det 

skulle också ge en sämre helhetsbild vilket i sin tur skulle öka risken för räknefel 

och således sänka reliabiliteten. Även hanteringen av intervjumaterialet stärker 

reliabiliteten. Att spela in intervjuerna är sett ur reliabilitetssynpunkt att föredra, 

jämfört med att föra anteckningar.  

Ett val som gjordes i undersökningens tidiga skede, är valet att basera 

undersökningens frågor på grundskolans kursplan för kursen svenska. Detta 

var ett bra val och det är min uppfattning att detta stärkte undersökningens va-

liditet. Om jag ställer frågor till eleverna som baserar sig på någonting som de 

inte riktigt har någon aning om, innebär det att undersökningen har låg validi-

tet. Jag var också noggrann med att informera eleverna om denna utgångspunkt. 

Frågan uppkom under flera av enkätutlämningarna. Några elever undrade ”kan 

vi verkligen svara på det här, när vi gått i gymnasiet i två månader”? Svaret 

”men ni har läst svenska i nio år” var tillfredsställande för dem. 

Som jag redogjorde för i kapitel 6, deltog jag i samtliga enkätutlämningar. 

Under dessa enkätutlämningar visade det sig att det finns vissa oklarheter i frå-

gorna. Vad menas med texttyp? Och vad menas med analys? Dessa frågor upp-

kom under enkätutlämningarna och eftersom jag var på plats, kunde jag bemöta 

dem direkt och minimera risken att de svarar på något som inte var min intent-

ion att undersöka. Även detta är någonting som höjer undersökningens validi-

tet.  
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En del av enkäten presenteras inte i den här uppsatsen. På grund av tids-

brist behövde jag i arbetets slutskede välja bort något, för att fokusera på att 

arbetet skulle bli klart. Valet föll på en inledande del i enkäten (se bilaga 2) som 

berörde hur eleverna rankar svenskämnet i relation till övriga ämnen de läser. 

Materialet bidrog inte med särskilt mycket till undersökningen som helhet, och 

därför gjordes valet att lyfta ut det och fokusera på andra delar.  

10 Slutsats 

En slutsats av den här undersökningen är att svenskämnet ur ett elevperspektiv 

kan ses som ett utpräglat färdighetsämne, men också som ett erfarenhetspeda-

gogiskt ämne. Eleverna har generellt en negativ attityd till svenskämnets bild-

ningsdelar. Svenskämnets färdighetsdelar med läsning, skrivande och muntligt 

framförande dominerar stort vad gäller elevernas attityder. Båda studieinrikt-

ningar är överens om en neutral attityd till svenskan. Svenskämnet ses alltså 

som varken roligt eller tråkigt. Samtidigt är också båda studieinriktningar över-

ens om att de har nytta av svenskämnet. Skillnader mellan studieinriktningarna 

finns i de elevgrupper som här undersökts – men samtidigt är det svårt att säga 

om skillnaderna beror på den specifika studieinriktningen eller om de är kopp-

lade till ett visst program. I stora drag kan dessa skillnader sammanfattas med 

att elever på de högskoleförberedande programmen genomgående är mer posi-

tivt inställda till i stort sätt alla delar. En slutsats som också kan dras av under-

sökningen är att elever på de yrkesförberedande programmen i högre utsträck-

ning tenderar att döma ut vissa delar helt och hållet som väldigt tråkigt eller helt 

utan nytta.  

 Förslag på vidare forskning 

I den här undersökningen är det elevernas attityder till svenskämnet som un-

dersökts. Detta har sedan kopplats till de tre ämneskonceptionerna svenska som 

färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne. Det som hade varit intressant i detta är, en-

ligt mig, att undersöka lärarna. Hur stämmer deras attityder till svenskämnet 

överens med elevernas? Den undersökningen skulle kunna ta avstamp i denna 

undersöknings resultat. Hur reagerar lärare på elevernas uppfattningar? Vilka 

skillnader finns i deras attityder och vilka förslag har lärarna för hur man kan 

göra undervisningen dels roligare men främst egentligen hur lärare kan skapa 

en känsla av nytta hos eleverna.  
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Bilaga 1. Enkätfrågor 

 

DEL I 

 

1) Vad i svenskan är roligast? 

1. 

2. 

3. 

Varför?______________________________________________________________ 

 

2) Vad i svenskan tror du att du har mest nytta av? 

1. 

2. 

3. 

Varför?______________________________________________________________ 

 

DEL II 

 

1.1) Vad tycker du om att jobba med läsförståelse? 

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?__________________________________________________________ 

2.1) Vad tycker du om att analysera olika typer av texter? 

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?__________________________________________________________ 

3.1) Vad tycker du om att skriva flera olika typer av texter t.ex. berättande texter, argumenterande texter, 

brev och blogginlägg?  

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?__________________________________________________________ 

4.1) Vad tycker du om att jobba med språkriktighet, d.v.s. hur man skriver korrekt? 

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?__________________________________________________________ 

5.1) Vad tycker du om att arbeta muntligt, t.ex. presentationer och diskussioner? 

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?__________________________________________________________ 

6.1) Vad tycker du om att lära dig om språk, t.ex. dialekter, våra grannspråk och svenska språkets  

historia? 

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?__________________________________________________________ 

7.1) Vad tycker du om att lära dig om skönlitteratur från olika tider och dess författare? 



 

 

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?__________________________________________________________ 

8.1) Vad tycker du om att jobba med informationssökning och källkritik? 

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?__________________________________________________________ 

9.1) Vad tycker du om att arbeta med grammatik d.v.s. bland annat ordklasser och satsdelar? 

Väldigt tråkigt Ganska tråkigt Helt okej Ganska roligt Väldigt roligt 

Varför?________________________________________________ 

 

DEL III 
 

1.2) Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med läsförståelse? 

Ingen nytta Ganska stor nytta  Stor nytta  

Varför?__________________________________________________________ 

2.2) Hur stor nytta tror du att du har av att kunna analysera olika typer av texter? 

Ingen nytta Ganska stor nytta  Stor nytta  

Varför?__________________________________________________________ 

3.2) Hur stor nytta tror du att du har av att lära dig att skriva flera olika typer av texter t.ex. berättande 

texter, argumenterande texter, brev och blogginlägg?  

Ingen nytta Ganska stor nytta  Stor nytta  

Varför?__________________________________________________________ 

4.2) Hur stor nytta tror du att du har av att jobba med språkriktighet, d.v.s. hur man skriver korrekt? 

Ingen nytta Ganska stor nytta  Stor nytta  

Varför?__________________________________________________________ 

5.2) Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med muntlig framställning ex. presentationer och dis-

kussioner? 

Ingen nytta Ganska stor nytta  Stor nytta  

Varför?__________________________________________________________ 

6.2) Hur stor nytta tror du att du har av att lära dig om språk, t.ex. olika dialekter, våra grannspråk och 

svenska språkets historia? 

Ingen nytta Ganska stor nytta  Stor nytta  

Varför?__________________________________________________________ 

7.2) Hur stor nytta har du av att lära dig om litteratur från olika tider och dess författare? 

Ingen nytta Ganska stor nytta  Stor nytta  

Varför?__________________________________________________________ 

8.2) Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med informationssökning och källkritik? 

Ingen nytta Ganska stor nytta  Stor nytta  

Varför?__________________________________________________________ 

9.2) Hur stor nytta tror du att du har av att arbeta med grammatik, d.v.s. bland annat ordklasser och satsdelar? 

Ingen nytta Ganska stor nytta  Stor nytta  

Varför?______________________________________________



 

 
 

Bilaga 3. Ämnet svenska för grundskolans senare år 
Kursplan - Svenska 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar män-

niskor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt 

och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskåd-

ningar, generationer och språk möts. 

 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får 

tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att 

eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 

lära. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska ele-

verna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags 

texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att 

skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommuni-

cera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att ut-

trycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck-

lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar 

av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sak-

prosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förut-

sättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess 

normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sam-

manhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och 

tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att ele-

verna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra 

människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sam-

manhang och medier. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannsprå-

ken som de nationella minoritetsspråken. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 söka information från olika källor och värdera dessa. 



 

 

Centralt innehåll -  årskurs 7–9 

 

Läsa och skriva 

 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters bud-

skap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala 

verktyg. 

 Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger 

och tar emot respons på texter. 

 Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbe-

handling. 

 Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. 

 Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse. 

Tala, lyssna och samtala 

 Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som 

sagts. 

 Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 

skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika 

hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga pre-

sentationer. 

Berättande texter och sakprosatexter 

 Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. 

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sa-

gor och myter. 

 Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Pa-

rallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 

 Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 

 Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och 

övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har till-

kommit i. 

 Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tid-

ningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, inne-

håll, uppbyggnad och språkliga drag. 

 Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. 

Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och 

webbtexter. 

 Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner. 



 

 

 Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av 

argumentation. 

Språkbruk 

 Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. 

 Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 

begrepps nyanser och värdeladdning. 

 Nya ord i språket, till exempel lånord. 

 Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte 

man kommunicerar. 

 Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra me-

dier och i olika sammanhang. 

 Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 

 Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika 

språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de 

olika språken. 

 Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i sam-

hället. 

Informationssökning och källkritik 

 Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom inter-

vjuer. 

 Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. 

 Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt. 

  



 

 

Bilaga 3 – bortvald enkätfråga 

 

1. Vilka ämnen i skolan är roligast? 

Tänk på exakt alla ämnen du läser i skolan. Välj ut de tre roligaste och placera dem i listan nedan: 
1. 

2. 

3. 

Varför valde du just dessa ämnen?______________________________________________________________ 

 

 

2. Vilka tre ämnen är tråkigast? 

Tänk på exakt alla ämnen du läser i skolan. Välj ut de tre tråkigaste och placera dem i listan nedan: 
1. 

2. 

3. 

Varför valde du just dessa ämnen?___________________________________________________________  


