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ABSTRACT 
Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka vad elever med avsaknad av 
betyg i ämnet svenska från grundskolan tror att detta beror på. Vi har även undersökt 
om eleverna, enligt dem själva, fått tillräckliga förutsättningar för att nå målen i äm-
net. Genom en kvalitativ intervjuundersökning, har elever som går på det Individuel-
la programmet (IV) fått ge sin syn på svenskämnet samt vad som gick fel och vad de 
anser är anledningen till detta. Vidare har vi studerat forskning och rapporter i ämnet. 
Resultaten visar att de intervjuade eleverna främst ser sin egen avsaknad av engage-
mang som orsaken till att de är utan betyg i svenska. De anser att de har fått tillräck-
ligt med hjälp från skolan och ser sitt eget ansvar som det yttersta ansvaret för hur 
väl det går i skolan. 
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1 INTRODUKTION 
Den svenska offentliga skolan är öppen för alla elever, oberoende av social och kul-
turell bakgrund, etnicitet, kön och kapacitet. Alla elever har skolplikt till årskurs nio 
och i läroplanen för den obligatoriska skolan (Utbildningsdepartementet, 1994b) kan 
man läsa att det är skolans ansvar att se till att alla elever får samma förutsättningar 
till utbildning och samma möjlighet till att uppnå kunskapsmålen. Det har under de 
senaste åren kommit flera rapporter som visat att det är många elever som inte har 
lyckats uppnå kunskapsmålen i ett eller flera kärnämnen. En av dessa är Skolverkets 
rapport: Utan fullständiga betyg – Varför når inte alla elever målen? (Skolverket, 
2001b). I denna rapport sökte man orsaken till varför elever, främst de med utländsk 
bakgrund samt elever med funktionshinder, lämnar grundskolan utan fullständiga 
betyg. Även Utbildningsdepartementet har i rapporten Könsskillnader i utbildnings-

resultat. Fakta mönster och perspektiv (2004) framhållit att pojkar har lägre läsför-
ståelse än flickor. Detta medför att pojkar har svårare att nå målen och få godkänt.  
 
Ett flertal avhandlingar och examensarbeten har studerat problemet utifrån olika 
vinklingar och skolämnen, såväl kärnämnen som andra. Som exempel kan nämnas 
examensarbetet: Godkänt eller inte godkänt? Lärares och elevers tankar kring vad 

det är som brister när en elev inte klarar målen för godkänt i engelska och matema-

tik i åk 9 (Dahlgren & Amu, 2007). Vi har dock inte kunnat finna något arbete där 
man enbart genomfört elevstudier inom ämnet svenska.  
 
SIRIS (Skolverkets Internetbaserade Resultat- och Informationssystem) är ett inter-
netbaserat verktyg för att öka insynen i skolorna och visar skolornas resultat och kva-
litet i hela landet (Skolverket, Statistik). Man kan i SIRIS databas se att ett ökande 
antal elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och att denna andel ständigt 
ökar. Detta är en av anledningarna till att Regeringen vill genomföra satsningar i 
baskunskaperna läsa-skriva-räkna, samt att man vill införa en ny läroplan (Utbild-
ningsdepartementet, 2008).  
 
Detta examensarbete kommer att undersöka vad eleverna själva tror är orsaken till att 
de inte har fått något betyg i ämnet svenska från grundskolan. Det kommer även att 
undersökas om eleverna anser att de har fått rätt hjälp för att ha en möjlighet att nå 
kunskapsmålen för godkänt. Det är intressant att undersöka elevernas tankar kring 
ämnet svenska, eftersom det är viktigt med goda språkkunskaper för att klara sig i 
dagens skola (Skolverket, 2000). Det är även intressant att få en inblick i hur elever-
na upplever skolan, särskilt elever som inte ser skolan som något enkelt inslag i sina 
liv. Vad tänker de om ämnet svenska och anser de att de fått tillräckligt med hjälp? 
Är det möjligt att undvika att det blir ”på detta viset”? 
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2 BAKGRUND 
Svenskämnet är det största och viktigaste ämnet i skolan om man ser till hur mycket 
detta ämne innehåller. De kunskaper man tillägnar sig i svenska, är väsentliga för att 
varje individ ska klara ett vardagligt liv. I Skolverkets Kursplan för Svenska (Skol-
verket, 2000) kan man läsa att både tal- och skriftspråk har en grundläggande bety-
delse för lärandet. Kunskaperna ska ge eleverna möjlighet att lära sig tänka logiskt, 
se sammanhang, värdera och granska kritiskt. Vidare kan man i kursplanen för 
svenska läsa att språket utvecklas i social samverkan med andra. Att vara svensklära-
re är ett stort ansvar eftersom det är många olika kunskapsaspekter som ska förmed-
las till eleverna. Svenskämnet följer eleverna i deras språkutveckling och är ett ämne 
som ger varje individ chansen att utvecklas. Det svenska språket återknyts till sko-
lans alla ämnen. Enligt Skollagen (SFS 1985:1100) är det viktigt att eleven behärskar 
språket. Gör man inte det uppstår problem att förstå och kunna ta till sig kunskap i de 
övriga ämnena, vilket gör det svårt att klara sig i framtiden, som följande citat visar: 
  

Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram alla i samhället behöver (Utbildningsdepartementet, 1994b). 

 
I följande kapitel kommer vi att presentera skolans uppdrag utifrån Skollagen och 
Grundskoleförordningen. Vi kommer att nämna lite om tidigare forskning kring äm-
net, där vi bland annat behandlar en rapport från Skolverket, och vad de kommit fram 
till för anledning till varför inte alla elever når målen. Vidare kommer vi att beröra 
några olika teorier och pedagogiska tankar, och därefter lite om svenskämnet i da-
gens skola. Vi avslutar bakgrunden med framtida satsningar som regeringen har för 
avsikt att genomföra. 

2.1 Skolans uppdrag 
Grundskolans viktigaste förordningar finns i Skollagen (SFS 1985:1100), Grundsko-
leförordningen (SFS 1994:1194) och Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994b). 
I skollagen står bestämmelser om de grundläggande krav som ställs på kommunen 
och i grundskoleförordningen meddelas föreskrifter om grundskolan utöver vad som 
regleras i skollagen (SFS 1985:1100 & SFS 1994:1194). 
 
I Skollagens (SFS 1985:1100) första kapitel om allmänna föreskrifter kan man i 
andra paragrafen läsa att: 

 
2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt 
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offent-
liga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform 
vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet (SFS 1985: 1100). 
 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av 
särskilt stöd (SFS 1985: 1100) .. 

 

Vidare kan man i skollagens fjärde kapitel om grundskolan läsa följande paragraf: 
 

1 § Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 
färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. 
Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. 
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Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (SFS 
1985:1100). 

 

Utöver skollagens paragrafer om elevers rättigheter, finns det ytterligare föreskrifter i 
grundskoleförordningens fjärde paragraf, angående elevers rätt till stödundervisning 
(SFS 1994:1194): 
 

4 § En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer 
att nå de mål som minst ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, det femte och det 
nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. 
 
Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt timplanen 
eller som ett komplement till sådan utbildning (SFS, 2008:408). 

 
Skolans lagar och paragrafer är till för att skapa en likvärdig utbildning där alla ele-
ver lär och utvecklas, oberoende av vilka förutsättningar varje individ har. Eleverna 
skall tillägna sig olika kunskaper och färdigheter, för att de ska kunna utvecklas till 
goda samhällsmedborgare. De elever som inte klarar kunskapsmålen i årskurs tre, 
fem och nio, skall ha rätt till stödundervisning för att de ska ha möjlighet att klara 
dessa mål.  

2.2 Genomförda studier och forskning kring ämnet 
Det är många elever som inte når kunskapsmålen och får godkänt i kärnämnena i 
grundskolans årskurs nio. Problemet har intresserat många forskare, men även politi-
ker och media. Det har funnits olika inriktningar på de undersökningar, som har 
gjorts angående varför vissa elever saknar betyg i olika ämnen. Skolverket har på 
uppdrag av regeringen genomfört ett flertal olika studier, t.ex. Utan fullständiga be-

tyg – Varför når inte alla elever målen? (Skolverket, 2001b) samt PM – En beskriv-

ning av slutbetygen i grundskolan 2007 (Skolverket, 2008b). Studenter och forskare 
har skrivit ett flertal uppsatser och avhandlingar kring ämnet, men utifrån olika per-
spektiv och inom olika ämnen. Bland dem är Tholins avhandling Att kunna klara sig 

i ökänd natur. En studie av betyg och betygskriterier – historiska betingelser och im-

plementering av ett nytt system, exempel på detta (Tholin, 2006). Även Dahlgren & 
Amus examensarbete: Godkänt eller inte godkänt? Lärares och elevers tankar kring 

vad det är som brister när en elev inte klarar målen för godkänt i engelska och ma-

tematik har studerats (Dahlgren & Amu, 2007).  

2.2.1 Skolverkets rapport Utan fullständiga betyg – Varför når inte 

alla elever målen? 
Skolverket genomförde år 2001 studien Utan fullständiga betyg – Varför når inte 

alla elever målen? (Skolverket, 2001b) på uppdrag av regeringen. Anledningen till 
detta var att undersöka varför elever i grundskolan och gymnasieskolan avslutar ut-
bildningen utan fullständiga betyg. Elever, lärare, föräldrar och rektorer har deltagit i 
studien, som sammanlagt uppgått till cirka 900 personer. I en delstudie har man ge-
nomfört fallstudier och intervjuer av cirka 300 personer och där har man enbart sett 
till elever utan fullständiga betyg i grundskolan. Enligt vad Skolverket kommit fram 
till är de flesta orsaker till att elever inte får fullständiga betyg, något som skolorna 
själva kan påverka. Framträdande orsaker är brister i anpassning av arbetssätt utefter 
elevens behov och förutsättningar, brister i relationerna mellan elever, skolans perso-
nal och föräldrar, samt vikten av att kompetensutveckla lärarna (Skolverket, 2001b).  
 



 

4 

De personliga relationerna mellan den enskilde eleven och vissa lärare tycks 
genomgående har varit dåliga i gruppen elever utan fullständiga betyg. (Skolver-
ket, 2001b). 

 
Skolverket uppmärksammade i sin rapport särskilt elever med funktionshinder och 
elever med utländsk bakgrund. Man studerade även vilka insatser huvudmännen ar-
betade med för att öka andelen elever med fullständiga betyg. De vanligaste insatser-
na var extra stöd i ämnena svenska, engelska och matematik. I samband med dessa 
insatser inrättades små undervisningsgrupper, där eleverna segregeras, istället för att 
undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och behov i klassrummet.  
 
När det gäller resultatet angående stödinsatsernas omfattning och karaktär, framkom 
det vid fallstudierna att flexibilitet och anpassning till elevernas behov och förutsätt-
ningar inte fått den uppmärksamhet den borde vid exempelvis övergångar och lärar-
byten. Det framkom även att lärare och skolledare i tidigare år har en tendens att tro 
att saker löser sig automatiskt senare under skoltiden. Föräldrar uttrycker att de ofta 
inte fått några indikationer på skolsvårigheter under de första skolåren, men att det 
senare visats sig att stödbehovet har funnits där hela tiden. Detta bekräftades vid lä-
rarintervjuerna som ansåg att skolan väntar för länge med stödundervisning. Något 
som också var märkbart för stödinsatser för dessa elever utan fullständiga betyg, var 
att åtgärdsprogram antingen saknades eller att det inte användes som redskap för ele-
vens utveckling och lärande, samt att elever och föräldrar inte heller var delaktiga i 
framtagandet av åtgärdsprogrammen. Det framgick också av fallstudierna att merpar-
ten av de stödinsatser som sattes in för att eleverna skulle nå målen, inte åtgärdades 
eller följdes upp. 
 
Utgångspunkten i Skolverkets resultatanalys i rapporten, har i varje enskilt fall av 
samtliga intervjuer varit att finna kärnan i elevernas förklaringar, i akt och mening att 
finna de orsaker som anges och inordna dessa bland annat till individ- och processni-
vå. Enligt Skolverkets studie var det svårare för skolans personal att påverka vid in-
dividrelaterade faktorer. Det kunde gälla elevens inlärningsproblem eller motiva-
tionsproblem, som skoltrötthet, eller elevens sociala situation, där exempelvis föräld-
rarnas utbildningsbakgrund kunde ha betydelse för elevens studieresultat. På pro-
cessnivå anges orsaker till att eleverna inte når målen, bland annat vara att eleverna 
har bristande kunskaper från grundskolan samt inaktuella arbetsmetoder. 
 
Med anledning av studiens resultat, avser Skolverket att tillsammans med kommuner 
och skolor framhålla vikten av att förtroendefulla relationer mellan skolans personal, 
elever och föräldrar skapas. Men viktig är även betydelsen av tidig upptäckt och ut-
redning av elevers svårigheter att nå målen, rätt till stöd i alla ämnen där elev riskerar 
att inte nå målen samt betona vikten av elever och föräldrars delaktighet i utarbetan-
det av åtgärdsprogram. Skolverket menar att kompetensutveckling bland lärare för 
att ha kunskap att möta elever som riskerar att inte nå målen också är viktig.  
 

Betydelsen av flexibla arbetssätt som tar hänsyn till elevers skilda förutsättningar 
och behov, har visat sig vara en betydelsefull faktor när det gäller elevers möj-
lighet att nå målen och erhålla fullständiga betyg. (Skolverket, 2001b, s. 85).  

 
Fallstudierna har visat att skolans förmåga att anpassa undervisningen inte varit till-
räcklig för elever utan fullständiga betyg.  
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Enligt Skolverkets rapport hade elever med funktionshinder som synskada, hörsel-
skada eller rörelsehinder, stora möjligheter att nå gällande kunskapsmål och erhålla 
fullständiga betyg. Av de elever med neuropsykiatriska funktionshinder som DAMP, 
ADHD, Aspergers eller Tourettes syndrom bedömdes knappt hälften bli behöriga till 
nationella program i gymnasieskola, vilket är ett skäl till att många av dessa elever 
går vidare för studier på det Individuella Programmet (IV). Många av eleverna har 
även där svårt att nå goda studieresultat. 

2.2.2 Flickor klarar målen bättre än pojkar  
Utbildningsdepartementet har skrivit en rapport: Könsskillnader i utbildningsresultat. 

Fakta mönster och perspektiv (Utbildningsdepartementet, 2004). Resultatet från den-
na rapport visar att flickor genomgående har bättre betyg än pojkar. Materialet till 
rapporten är utarbetad inom Utbildningsdepartementet och bygger på underlag av 
tillgänglig statistik. Rapporten gör det möjligt att belysa skillnader och likheter mel-
lan könen ur ett resultatperspektiv, men även för att reflektera tänkbara förändringar 
över tid. Rapporten belyser vikten av att främja utbildningens likvärdighet, där alla 
barn och studerande får samma möjlighet till kunskap och utveckling. Det är även 
viktigt att skapa goda villkor för lärande som är anpassat till varje individs förutsätt-
ningar oberoende av etnisk eller social bakgrund eller kön. Enligt rapporten har 
flickor genomgående bättre betyg och en betydligt högre läsförmåga än pojkar, där 
skillnaderna i läsförmåga inte är kopplad till etnisk eller social bakgrund. Rapporten 
(2004) lyfter även fram mognadens betydelse vid skolstarten. Man har kommit fram 
till att det förekommer påtagliga skillnader mellan könen vid skolstarten och där 
främst pojkar bedöms ha störst problem. Vidare skriver man att flickor är mer moti-
verade för skolarbetet och är uthålligare än pojkar (Utbildningsdepartementet, 2004).   
 
Enligt skolans styrdokument (SFS 1985:1100), har alla lärare i uppdrag att verka för 
jämställdhet mellan pojkar och flickor, vilket innebär att alla elever oavsett kön ska 
få likvärdiga villkor och förutsättningar för att klara kunskapsmålen.  
 
Rapporten PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matema-

tik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv (Skolverket, 2001a) baseras på 
cirka 400 000 studenter i 57 länder. En större internationell studie i läsfärdighet och 
kompetens bland 15-åringar har genomförts (PISA-Program for International Student 
Assessment). Resultatet av undersökningen visar på relativt stora könsskillnader i 
Sverige. Sverige var ett av sju länder i denna undersökning som hade störst skillnad 
mellan pojkar och flickor när det gäller läsfärdighet. PISA 2000 begagnar sig av 
uppgifter som representerar de krav på läsförmåga som femtonåringarna kan komma 
att behöva i framtiden och man mäter elevernas förmåga att utföra många olika upp-
gifter i anknytning till läsningen. Eleven ska skaffa sig en allmän förståelse, söka in-
formation, kunna göra tolkningar och reflektera över textens innehåll och form. Med 
hjälp av dessa läsuppgifter skapades skalor; informationssökning, tolkning och re-
flektion, som sedan summerades till en kombinerad lässkala som är indelad i fem 
nivåer utifrån den kunskap som krävs för varje nivå, men också det som krävs för 
nivåerna därunder. 

Fördelning av andel pojkar respektive flickor på de olika läsnivåerna, enligt PISA-
studien, framgår av tabell 1 nedan, där läsnivå 5 är bäst. Som det går att se i tabellen 
låg svenska flickor bättre till på de högre läsnivåerna än pojkarna, medan mer än 
dubbelt så stor andel av pojkarna, 17 procent (nivå 0-1), hade ett mycket svagt läsre-
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sultat, om man jämför med flickornas resultat, 8 procent. Gör man jämförelsen mel-
lan läsnivå 0-2 så var andelen pojkar 40 procent mot 25 procent för flickor inom 
samma fält. Skillnaden mellan flickor och pojkars läsförmåga är med andra ord stor 
och pojkarnas behöver särskilt uppmärksammas för att de ska klara samhällets krav i 
framtiden. 
 

Läsnivå Flickor Pojkar 
5 15 7 
4 29 23 
3 31 30 
2 17 23 
1 6 12 
Under 1 2 5 

 
Tabell 1: Andel i procent (%). Flickor och pojkar på olika nivåer av den kombinerade lässkalan i Sve-
rige. PISA. 2000. Källa: Skolverket, 2001a. 

2.2.3 Elever som inte uppnår kunskapsmålen  
Enligt Skolverkets PM – En beskrivning av slutbetygen i grundskolan år 2007 
(2008b) når tre elever av fyra målen i alla ämnen när de slutar grundskolan och nio 
av tio är behöriga till gymnasieskolan. För att få behörighet till nationella gymnasie-
program krävs att man har betyget godkänt i kärnämnena matematik, engelska och 
svenska eller svenska som andraspråk. Enligt Skolverket (2008b) minskar andelen 
som är behörig till gymnasieskolan något om man jämför med tidigare år, vilket i 
första hand beror på att de som når målen och får godkänt i matematik minskar. 
Svenska är det ämne som har högst andel godkända bland de ämnen som krävs för 
att bli behörig till gymnasieskolan. De övriga ämnena är matematik och engelska, där 
matematik ligger lägst (Skolverket, 2008b).  
 
Första elevkullen med mål- och kunskapsrelaterade avgångsbetyg gick enligt Skol-
verkets PM – En beskrivning av slutbetygen i grundskolan år 2007 (Skolverket, 
2008b) ut grundskolan 1998 (se tabell 2). Det är fler flickor än pojkar som når målen 
och denna könsskillnad har varit nästan lika stor sedan betygssystemet infördes (läs-
året 1997/98), men även föräldrarnas utbildning är en bakgrundsfaktor som är bety-
delsefull. Av grundskolans avgångselever är det 99 procent som går i gymnasiesko-
lan, inklusive det Individuella programmet (IV) hösten 2007 (Skolverket, 2008b). Av 
dessa går cirka 9 procent på IV.  Det som går att utläsa i tabell 2 är att pojkarna är de 
som haft svårast att nå målen i ämnet svenska. De ligger på en procentsats mellan 4,5 
procent 1998, ökade till 5,2 procent 2002, och ökade ytterligare lite till 5,3 procent 
2005 för att sedan sjunka till 4,9 procent 2007. Flickorna däremot ligger på 2 procent 
1998, ökar till 2,6 procent 2002, och sjunker sedan till 2,4 procent 2005 för att sjunka 
ytterligare till 3,6 procent 2007. Samtliga värden avser elever i skolor med betyg en-
ligt mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. Det totala antalet elever i ämnet 
svenska uppgår till 117 104 stycken, men elever som saknat betyg i alla ämnen ingår 
inte beräkningen (Skolverket, Statistik). 
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Tabell 2: Tabellen anger i procent (%) hur många elever som inte nått målen i ämnet svenska i 
årskurs 9 under åren 1998, 2002, 2005, 2007. Källa: Skolverket. Statistik SIRIS. 

2.2.4 Studier i det målrelaterade betygssystemet   
Tholin (2006) har skrivit en akademisk avhandling med titeln: Att kunna klara sig i 

ökänd natur. En studie av betyg och betygskriterier – historiska betingelser och im-

plementering av ett nytt system. Tholin har i denna avhandling studerat det målrelate-
rade betygssystemet i skolår åtta i ämnena engelska, kemi samt idrott och hälsa. An-
ledningen till avhandlingen är, enligt Tholin, hans egna svårigheter som lärare att 
formulera betygskriterier, och att sammanställa teori med att praktiskt kunna genom-
föra betygsättandet år 1996, då de första målrelaterade betygen skulle sättas. Han 
skriver vidare att eleverna skulle ges betyg utifrån uppställda mål, men att det inte 
fanns några sådana för årskurs åtta, utan detta skulle lärarna själva formulera. Han 
började läsa lokala betygskriterier från flera olika skolor i landet och upptäckte att 
kraven för de olika betygen skilde sig åt i dessa skolor och det var så hans intresse 
väcktes och som resulterade i denna avhandling. 

Syftet med Tholins (2006) avhandling var att studera ”de mer allmänna och långsik-
tiga historiska betingelserna för betygssystem och betygsättning i Sverige”. Den 
andra frågan han valde att studera var ”hur det målrelaterade betygssystemet, främst 
den del som gäller lokala betygskriterier och arbetsplaner, har vuxit fram, tolkats, 
kommunicerats och förändrats över tid på skolorna[…]”. 

Tholin (2006) skriver mycket utförligt hur det svenska betygssystemet förändrats 
över tid från centralstyrda betygskriterier till lokalt målrelaterade, men även om bak-
omliggande orsaker till att detta har skett. Han skriver vidare att kraven på att nå 
godkänt har sänkts och en bidragande orsak till detta kan var de topplistor som tid-
ningar publicerar, där listorna endast visar hur stor andel av eleverna som inte nått 
godkänt. Tholin menar också att det krävs en avsevärt större arbetsinsats för en lärare 
att inte godkänna en elev än att göra det. Han pekar på anledningen, att om en lärare 
inte sätter betyg på eleven måste läraren kunna motivera detta skriftligt. Läraren 
måste även kunna redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att stötta eleven till 
att försöka nå betyget Godkänd. En lärare som sätter ett G, hur svagt det än är, behö-
ver inte göra mer än att skriva in betyget. Tholin skriver att närvaro, ordning, uppfö-
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rande, flit och ambition inte utgör ett betygsunderlag, utan läraren skall, enligt läro-
planen, göra en ”allsidig utvärdering av varje elevs kunskapsutveckling” (Tholin, 
2006, se även Utbildningsdepartementet, 1994b). Han skriver vidare att detta är en 
av de orsaker där lärarkåren tycker annorlunda och att man därför skrivit egna lokala 
mål och kriterier där dessa ingår. Han menar att många lärare har svårt att acceptera 
att elevers närvaro inte är betygsgrundande, vilket är något som framkommit genom 
hans undersökning. Tholin skriver också att frågor om uppförande och närvaro skall 
aktualiseras vid utvecklingssamtal, men att detta samtal spelar en underordnad roll 
och att det istället är betygen som är det ”kvitto” som eleven får för sina skolpresta-
tioner.  

Enligt Tholin (2006) har det i hans undersökning, framkommit att eleverna inte får 
tillfälle att vara med vid utformningen av lokala mål och dokument. Det har dessut-
om, menar Tholin, visat sig att många skolor skrivit lokala måldokument på ett så-
dant sätt att det varit svårt för elever och föräldrar att få insyn i vad som krävs för att 
nå ett visst betyg. Dokumenten kan t.ex. innehålla formuleringar eller fackspråk, som 
inte alla förstår. Makten förskjuts på detta sätt till lärarna, som är de enda som kan 
tolka dokumenten.  

2.2.5 Examensarbete: undersökning på lärare och elever 
Godkänt eller inte godkänt? Lärares och elevers tankar kring vad det är som brister 

när en elev inte klarar målen för godkänt i engelska och matematik i åk 9 (Dahlgren 
& Amu, 2007) är ett examensarbete inom lärarutbildningen, där de har fokuserat på 
vilka förklaringar elever och lärare har haft till att eleverna inte uppnått målen i äm-
nena matematik och engelska. De har undersökt om lärare och elever haft liknande 
förklaringar till underkännandet och hur tydliga lärarna varit med betygsvarning, 
uppföljning samt förklaring och tydlighet från läraren. Undersökningsmetoden har 
bestått av enkäter som har delats ut till elever och lärare. De har även studerat läro-
planer och andra styrdokument samt tidigare forskning om bedömning. Det resultat 
Dahlgren & Amu får fram i sin undersökning, visar att elevers och lärares uppfatt-
ningar om vad orsaken till att eleven inte klarar godkänt i ett kärnämne, ofta beror på 
att kommunikationen angående kursmål och grunder för bedömning mellan lärare 
och elev brister. 

2.2.6 Sammanfattning av genomförda studier och forskning  
Enligt Skolverkets studie (2001b), har det visat sig att det oftast brister i anpassning-
en av att arbeta med elevers olika behov i undervisningen. Detta anses vara en orsak 
till att det är så många elever som blir utan betyg i något av kärnämnena. Elever med 
neuropsykiatriska funktionshinder har svårare att bli behöriga till nationella gymna-
sieprogram än elever med funktionshinder som hörselskada, synskada eller rörelse-
hinder.  
 
Enligt PISA:s studie (Skolverket, 2001a) har flickor lättare att klara skolan, särskilt 
då det gäller läsfärdighet där flickorna hade mycket högre läsförmåga än pojkarna (se 
tabell 1). 
 
Tholin (2006) har i sin avhandling studerat det målrelaterade betygssystemet, och 
dess avvikelser mellan skolor och där skolorna skapat lokala betygskriterier. Dessa 
har varit svåra att tolka och förstå för elever och föräldrar anser han. Tholin menar att 
närvaro och uppförande inte enligt läroplanen utgör ett betygsunderlag, men att sko-
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lorna skrivit egna lokala mål och kriterier där dessa innefattas. Han skriver vidare att 
han kommit fram till att det krävs en högre arbetsinsats av läraren då eleven inte 
uppnår målen för att få betyg. Vid dessa tillfällen måste läraren skriftligt kunna mo-
tivera och redogöra vad det är som brister och vilka åtgärder man vidtagit för att ha 
stöttat eleven till att nå målen. 
 
I examensarbetet Godkänt eller inte godkänt. Lärares och elevers tankar kring vad 

det är som brister när en elev inte klarar målen för godkänt i engelska och matema-

tik i åk 9 (Dahlgren & Amu 2007), genomfördes en studie utifrån lärare och elevers 
tankar. Dessa tankar speglade olika orsaker till varför eleven inte uppnått godkänt i 
ämnena matematik och engelska i grundskolans år nio. Dahlgren & Amu kom i sin 
studie fram till att det ofta är brister i kommunikation mellan lärare och elever när 
det gäller grunderna för bedömning. 
 
Vad det beror på att elever inte uppnår kunskapsmålen i grundskolan har med andra 
ord intresserat många i olika nivåer och med olika inriktningar, alltifrån studenter 
inom lärarutbildningen till Skolverket.  

2.3 Pedagogik - teori och modell 
Vygotskij (Lindquist, 1999) och Dewey (Hartman & lundgren, 2004) har båda en 
stark koppling till det svenska skolsystemet, där deras teorier och pedagogiska tankar 
fortfarande är aktuella. Även Gardners (1998, 2008) modell om utveckling av de 
multipla intelligenserna är något som används i skolans värld.  

2.3.1 Vygotskijs teori om undervisning och utveckling   
Lindqvist (1999) skriver om Vygotskijs aktivitetspedagogiska idéer, som Vygotskij 
utvecklade redan i början på 1900-talet i Vygotskij och skolan. Det är dessa pedago-
giska tankar som bland annat ligger till grund för den svenska läroplanen. Vygotskijs 
perspektiv bygger på varje individs rätt att utveckla sin personlighet och kreativa 
förmåga. Lärarens uppdrag är att vara handledare och samarbeta med eleven. Läraren 
skall ha elevens intresse som utgångspunkt, samt att låta eleven vara aktiv och själv-
ständig. Läraren skall även avpassa metoderna efter elevens behov. Enligt Lindqvist 
(1999) ser Vygotskij på utveckling och inlärning som ett resultat av ett socialt sam-
spel. Eleven kan tillägna sig de redskap som finns i språket genom övning, enligt 
Vygotskij. Vygotskij engagerade sig i hur detta sociala samspel främst kunde ordnas 
så att den inre utvecklingen på det psykologiska planet kunde stimuleras på bästa 
sätt. Imsen (2005) skriver i Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi att 
Vygotskij även ville att eleverna skulle ställas inför utmaningar, samt att han menade 
att undervisningen inte skall påskynda den naturliga utvecklingen utan stödja den 
och dra den med sig.  
 
En grundläggande tes, enligt Vygotskij (Lindqvist, 1999), är förhållandet mellan 
barnets utvecklingsprocess oberoende av undervisningsprocessen. Undervisningen 
betraktas som en yttre process som bör vara förenlig med barnets utvecklingsstadier. 
Utvecklingen måste gå igenom vissa fullbordade stadier och vissa funktioner måste 
mogna, innan skolan kan gå över till att lära barnet vissa kunskaper och förmågor. 
Utvecklingen föregår alltid undervisningen och på grund av detta utesluts samtliga 
möjligheter till att ställa frågan om undervisningens roll i utvecklingen på förhand. 
Undervisningen byggs ovanpå utvecklingen, men utan att göra om något grundläg-
gande i den.  
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Imsen (2005) påpekar att en viktig aspekt i Vygotskijs teori, med en stort pedagogisk 
betydelse, är att barnet kan utföra en handling i interaktion med andra innan det kan 
genomföra detta på egen hand. Imsen skriver vidare att Vygotskij menar, att det är av 
den orsaken att utvecklingen sträcker sig från det sociala till det individuella. Imsen 
anser att barnet kan genomföra handlingar med hjälp till att börja med, emedan det 
sedan klarar sig utan hjälp, vilket ingår i Vygotskijs teori. Imsen menar att vi först 
måste göra klart för oss vad vi anser att barnet skulle kunna klara av med stöd och 
hjälp, men även vad vi bedömer att barnet kan klara av på egen hand, för att ta reda 
på vilken nivå som lämpar sig för barnet. Skillnaden mellan båda dessa ”nivåer” kal-
las den närmaste utvecklingszonen eller den proximala utvecklingszonen, enligt Vy-
gotskijs teori (Imsen, 2005). Det är en pedagogisk utmaning att kunna utnyttja denna 
utvecklingszon genom att stimulera barnet att arbeta aktivt ihop med andra och ge 
det stöd och hjälp på den ostadiga vägen mot att kunna utföra uppgiften på egen hand 
(Imsen, 2005). Det ligger en bestämd uppfattning om anpassad undervisning i teorin 
om den proximala zonen, vilket innebär att undervisningen inte skall läggas på en 
nivå som eleven redan behärskar utan på en lite högre nivå. Det gör att eleven måste 
anstränga sig, men det är viktigt att det inte hamnar utanför området eleven har möj-
lighet att uppnå. 

2.3.2 Deweys teori om undervisning och individens utveckling   
Enligt Hartman & Lundgren (2004) behandlar Dewey förbindelsen mellan individ 
och omvärld som en dialektisk process och detta är en grundläggande tes i hans filo-
sofiska system, vilket går att läsa i Individ, skola och samhälle (Hartman & Lund-
gren, 2004). Dewey ser på pedagogiska frågor med utgångspunkt i ”det organiska 
samspelet mellan utbildning och personlig erfarenhet”. Han menar att människan ut-
vecklas genom ett samspel med sin omgivning. Detta innebär att hon lär sig att 
namnge denna omgivning, lär sig de sociala regler som innefattas och kan lära sig att 
förstå sammanhang i allt som uppstår i denna dialektiska tanke. Deweys uttryck ’in-
telligent action’ och ’learning by doing’ avspeglar en syn på individen som utövare 
gentemot sin omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för denna individ. Enligt 
Dewey måste eleven ges möjligheter att aktivt pröva och undersöka i sin utbildning. 
Det är en utbildning där individens aktivitet och intresse är förutsättningen för ett 
målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar eleverna. Det är inte en fri och kravlös 
utbildning Dewey förespråkar, utan den är till för att bredda och fördjupa elevens 
utveckling. Han ställer stora krav på lärarens pedagogiska och ämnesmässiga kun-
skaper. Med ’intelligent action’ gör Dewey gällande att tanke och handling skall ses 
som en gemensam aspekt, och som står i ett dialektiskt tillstånd till varandra. Teori 
och praktik är inte varandras motpol utan istället en förutsättning för tanke och hand-
ling, och därför kan varken teori eller praktik värderas högre än den andra. Inom pe-
dagogiken ansåg Dewey att det var viktigt att ge utrymme åt varje elevs fria tillväxt 
och utveckling. Han betonade särskilt att det var viktigare att man arbetade med 
praktiska problem som eleverna skulle komma att möta i samhället än att syssla med 
ett förlegat lärostoff. 
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2.3.3 Multipla intelligenser  
Gardner (1998, 2008) har arbetat fram en modell kring vad intelligens är. Han har 
utifrån sin modellutarbetat ett antal kriterier för vad som, enligt honom, räknas som 
intelligens. Han menar att en intelligens är: 
 

A biological and psychological potential to solve problems and/or create prod-
ucts that are valued in one or more cultural contexts” (Gardner, 2008).  

 
Utifrån dessa kriterier har Gardner till en början kategoriserat sju olika slags intelli-
genser: den lingvistisk-språkliga, den logisk-matematiska, den musikaliska, den vi-
suell-spatiala, den kroppslig-kinestetiska, den sociala (interpersonella) samt den 
självkännedomsrelaterade (intrapersonella) intelligensen (Gardner, 2008). Dessa har 
sedan utökats, med naturintelligens och existentiellintelligens, till nio och kallas för 
de multipla intelligenserna (the multiple intelligences) (Gardner, 2008).  
 
Enligt Gardner (2008) besitter alla människor åtta eller nio av dessa intelligenser. 
Det finns inte två människor som har exakt samma styrka i de individuella intelligen-
serna, inte ens enäggstvillingar. Alla människor är unika individer med olika livser-
farenheter och man strävar efter att inte vara för lik någon annan. Det är styrkan i de 
olika intelligenserna som skapar det som Gardner kallar en människas ”intelligens-
profil”.  Denna profil visar hur intelligenserna används och hur de kombineras för att 
ta itu med olika uppgifter, lösa problem samt utvecklas inom olika ämnesområden 
(Gardner, 1998).  Gardner (2008) menar att man bör ta tillvara på de multipla intelli-
genserna på ett seriöst sätt då det gäller undervisning. För att man ska få ut så mycket 
som möjligt av dem bör undervisningen vara så individanpassad som möjligt och 
framföras på olika sätt och i olika format. Han menar vidare att alla elever har olika 
typer av intellekt och därför också olika sätt att lära sig, komma ihåg, prestera och att 
förstå på. Olika individer kan t.ex. skilja sig åt på så sätt att den ena lär sig bäst ge-
nom ett lingvistiskt inlärningssätt medan den andra lär sig bäst genom en praktisk 
demonstration eller i samspel med andra. Gardner (2008) menar att dagens utbild-
ningssystem tar för givet att alla lär sig på samma sätt och att man måste tänka om. 
Han menar att både samhället och eleverna skulle tjäna på om ämnen kunde läras ut 
på olika sätt och inlärning mätas på annorlunda sätt som inte är lika för alla. Så som 
det ser ut i skolan i dag skapas onödigt många misslyckanden. De elever som lär sig 
utifrån den kanon som skolan använder som utlärningssätt anses smarta, medan de 
som inte gör det accepteras som okunniga. 

2.3.4 Sammanfattning av pedagogik - teori och modell  
Det finns många olika teorier när det gäller pedagogik. De teorier som främst har an-
vänts i skolan kommer från Vygotskij och Deweys tankar. Vygotskij menade att det 
var varje individs rätt att utveckla personlighet och en kreativ förmåga, och Dewey 
menade att det var viktigt att varje elev tillåts en fri tillväxt och utveckling. Även 
Gardners teori om olika inlärningsstilar eller multipla intelligenser, det vill säga hur 
man tar in kunskap på bästa sätt, är något som används i pedagogiska sammanhang. 
Då det inte finns två personer med samma personlighet eller samma inlärningssätt är 
det av betydelse att undervisningen bedrivs på många olika sätt och i olika format, 
teori varvat med praktik, för att innesluta så många elever som möjligt. 
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2.4 Svenskämnets innehåll och funktion   
Ämnet svenska i skolan innehåller många olika delar, där läsa, skriva, tala och lyssna 
är det grundläggande. Det är ett ämne där man kan använda sig av många olika gen-
rer och utgå från elevens vardag, för att nämna några exempel. Arbetar man funktio-
nalistiskt, är det ett sätt att stimulera och utveckla varje individ både kunskapsmäs-
sigt och språkligt, vilket ger eleven en bättre helhetsförståelse. Arbetar man däremot 
på ett formalistiskt sätt tränar man enskilda moment för sig, vilket kan göra att ele-
ven får svårare att se helheten i det man ska lära sig (Malmgren, 1996).  

2.4.1 Funktionalism eller formalism i svenskämnet  
Enligt Malmgrens Svenskundervisning i skolan (1996), är det främst två olika teore-
tiska positioner, formalisering och funktionalisering, som representerar olika upp-
fattningar om hur svenskämnet bör undervisas. Formalisering innebär att man övar 
varje moment för sig som en teknik, oberoende på om det handlar om artikulations-
teknik, inlärning av nya ord eller att läsa flytande. Man utgår från enskilda moment 
och tränar sedan detta till dess att formen sitter automatiskt. Funktionalisering inne-
bär att man lär sig de olika momenten i ett större sammanhang där man i stor ut-
sträckning utgår från elevens förutsättningar (Malmgren, 1996). I Kursplan för 

Svenska (Skolverket, 2000) går det att läsa att ämnet svenska inte kan delas upp i en-
skilda moment, då språk och litteratur ska behandlas som en helhet och där dessa 
bygger på varandra i en förutbestämd ordning. Alla elever har en ojämn utveckling i 
sina läs-, skriv- och språkutvecklingar, beroende på ålder och språklig utveckling . 
Det är viktigt att varje elev finner sitt sätt att söka efter kunskap och att pedagogen 
finns till hands i detta sökande.  

2.4.2 Svenskämnet i dagens skola    
Enligt Malmgrens Svenskundervisning i grundskolan (1996) är svenskämnet i dagens 
skola mer fokuserad på en funktionaliserad undervisning, än på en formalistisk. Man 
utgår från texter och annat material där eleverna känner igen sig från sin vardag och 
där de känner sig delaktiga. Arbetsmomenten utvecklas ur elevernas tidigare kunskap 
och förståelse där deras egna erfarenheter ligger till grund. Den språkliga uttrycks-
förmågan och de språkliga färdigheterna blir större och eleverna utvidgar sina språk-
färdigheter, och de blir mer engagerade genom att granska texter ur verkligheten. 
Malmgren (1996) citerar i Svenskundervisning i skolan Cato d.ä. (234-149 f.Kr.) som 
gav ett råd om talets och skrivandets konst vilket passar in i dagens funktionaliserade 
synsätt: 
 

Känn saken så kommer orden! (Malmgren, 1996 s. 55).  

 
Malmgren (1996) skriver att språk- och kunskapsutvecklingen utvecklas i en ömsesi-
dig process där den språkliga formen och tankarna om världen växer. Tankarna ge-
nomgår denna process inför ny kunskap i omvärlden och tankeverksamheten sätter 
då igång språket som formas av tankarna. En ny kunskap uppstår i personens be-
greppsnät. Kommunikation är en oumbärlig förutsättning för språkutvecklingen, 
skriver Malmgren. Dysthe menar i Det flerstämmiga klassrummet (1996), att kom-
munikation eller dialog inte enbart behöver vara ett muntligt samtal mellan individer 
utan består även av den skriftliga kommunikationen. Samspelet i klassrummet mellan 
elever och lärare kan därmed vara både skriftligt och muntligt. Enligt Dysthe måste 
det finnas en trygg atmosfär i klassrummet för att eleven ska våga uttrycka sig. 
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Självkänsla, respekt och tilltro för andra är lämpliga egenskaper för goda dialogsitua-
tioner i klassrummet. Dysthe skriver vidare om ”socialt interaktiv undervisning”, 
som en undervisningsform som bygger på en aktiv dialog mellan elev och lärare, 
men även mellan elever. Eleven agerar aktivt för att lära sig, menar Dysthe, och syf-
tet är att hjälpa eleven att utforma sin egen kunskap genom att ny kunskap förenas 
med det eleven kan sedan tidigare. Inlärningen sker i ett samspel genom dialog mel-
lan människor eller i en dialog med texter. Dysthe skriver att mening och förståelse 
är viktig för undervisningen, vilket betyder att förståelsen alltid är beroende av att 
mottagaren aktivt möter budskapet genom någon form av respons eller reaktion. Vid 
ett dialogiskt möte eller samspel uppstår samverkan och förståelse. Eleven kan till-
lämpa den nyförvärvade kunskapen när han eller hon förstått vad det handlar om. 
Varje elev måste skapa sin egen kunskapsstruktur för att lära sig något (Dysthe, 
1996). Kunskap byggs upp i samarbete mellan individer och bygger på de fyra F:n; 
fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet (Dysthe, 1996; Utbildningsdepartemen-
tet, 1994b). 

2.4.3 Svenskämnet i läroplan och kursplan 
Små barn kommer i kontakt med svenskämnet redan i förskolan genom sin språkut-
veckling.  
 

Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 
I Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) kan man i målen för ut-
veckling och lärande, läsa att förskolan skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt 
och mångsidigt talspråk, förmågan att kommunicera med andra och att uttrycka tan-
kar. Barnen skall även utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sitt intresse för 
skriftspråk, samt en förmåga att leka med ord. Redan i förskolan kommer barnen i 
kontakt med begreppen tala, läsa och skriva. 
 
När barnen börjar grundskolan och blir elever kan man i Läroplan för det obligato-

riska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 
1994b) läsa att skolan skall ansvara för att varje elev efter fullföljd skolgång: 
 

[…] behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 
idéer och tankar i tal och skrift (Utbildningsdepartementet, 1994b).  

 
Skolan har i uppdrag att främja elevernas lärande för att förbereda dem för att verka 
och leva i samhället. Lärande, språk och identitetsutveckling är nära förbundna med 
varandra. Varje elev ska få många tillfällen till att samtala, läsa och skriva för att ut-
veckla sina möjligheter till att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga 
(Utbildningsdepartementet, 1994b).  
 
Tillsammans med den obligatoriska skolans grund skall gymnasieskolans Läroplan 

för de frivilliga skolformerna (Utbildningsdepartementet, 1994a), utveckla och för-
djupa elevens kunskaper för vidare utbildning och ett yrkesverksamt liv. Efter 
genomgången gymnasieutbildning förväntas eleven ha följande kunskaper med sig:  
 

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialut-
format program eller sådant individuellt program som är förenat med yrkesut-
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bildning under anställning, s.k. lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller 
gymnasial vuxenutbildning kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens 
språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier (Ut-
bildningsdepartementet, 1994a).  

 
I Skolverkets Kursplan för svenska (2000) går det att läsa att:  
 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda 
och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa, och skriva samt att uppleva och 
lära av skönlitteratur, film och teater (Skolverket, 2000). 

 
Vidare kan man i Kursplan för svenska läsa att språkförmågan har stor betydelse för 
elevernas fortsatta liv och verksamhet, men även för allt arbete i skolan. Därför är ett 
av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för varje elevs språkutveck-
ling. Enligt Kursplan för Svenska är språket betydelsefullt för den personliga identi-
teten och genom språket sker samarbete och kommunikation med andra, vilket ut-
vecklar elevernas kommunikationsförmåga, kreativitet och det egna tänkandet. 
Skriftspråket är en viktig del av språket då samhället ställer krav på förmågan att 
kunna hantera och värdera texter, men även för att kunna hantera den informations- 
och kommunikationsteknik där en god språkförmåga förväntas finnas (Skolverket, 
2000).  

2.4.4 Elevernas läs- och skrivutveckling 
Det faller sig naturligt för ett litet barn att lära sig att behärska det talade språket, 
skriver Liberg & Bjar i Barn utvecklar sitt språk (2003). Smith menar i Läsning 
(2000), att barnen ser det som meningsfullt att lära sig prata, när de hör föräldrar, 
syskon och andra som talar. Smith menar vidare att en förutsättning för att ett barn 
skall lära sig att läsa, är att barnet kan se hur läsningen kan användas för att tillgodo-
se sina intressen. Liberg & Bjar (2003) skriver att det är naturligt att det första och 
grundläggande som pedagogen strävar efter när hon tar emot nya elever i skolan, är 
att lära dem att läsa och skriva. Läs-, skriv- och språkutvecklingen går hand i hand, 
där det ena leder till det andra. Det går inte att åtskilja läsning och skrivning, menar 
Liberg & Bjar, utan de är beroende av varandra. 
 

 När man lär sig att läsa och skriva, lär man sig också något om det man lä-
ser och skriver. Och tvärt om, när man läser och skriver för att lära sig om 
något, lär man sig samtidigt att läsa och skriva (Liberg & Bjar, 2003, s. 216). 

 
Att lära sig läsa och skriva medför att man blir medlem i den skrivna världen och att 
man socialiseras i den (Liberg & Bjar, 2003). För att lära och utvecklas i skolans alla 
ämnen, är det nödvändigt att eleverna behärskar förmågan att kunna läsa och skriva. 
Detta är kunskaper som man är beroende av för att klara av ett vardagsliv i samhället. 
Utan dessa kommunikationssätt skulle vi vara mycket begränsade. Skolan har därför 
ett stort ansvar för att se till att alla elever får med sig tillräckliga läs- och skrivkun-
skaper (Liberg & Bjar, 2003). 
 
Molloy skriver i Reflekterande läsning och skrivning (1996), att skrivande är ett bra 
redskap för att nå fram till ny kunskap. Därmed fungerar skrivandet utvecklande för 
tänkandet, lärandet och är språkutvecklande. Molloy anser att grunden för all skriv-
utveckling är ett uttrycksfullt skrivande, men stimuleras inte eleverna till att skriva 
tillräckligt ofta, blir deras tänkande och lärande försummat. Detta kan vara en orsak 



 

15 

till att många elever i skolan inte lär sig särskilt mycket, menar Molloy. De får inte 
heller tillräckligt med kunskaper om sitt eget kunskapsinhämtande, sitt språk eller 
sitt eget tänkande, enligt Molloy. 

2.4.5 Sammanfattning av svenskämnets innehåll och form 
Grundläggande för all kunskap är att lära sig läsa och skriva, vilket krävs för att till-
ägna sig kunskaper i andra ämnen och för att klara av vardagen i dagens samhälle. 
Används ett funktionalistiskt inlärningssätt, där man utgår från elevernas erfarenhe-
ter, ökar man de språkliga färdigheterna. Detta medverkar till mer motiverade elever. 
Om man däremot arbetar formalistiskt blir det svårt för eleven att få en helhetsbild, 
vilket kan minska motivationen. För att eleverna ska tillägna sig varaktiga kunskaper 
krävs det även en trygg atmosfär i klassrummet, där aktiva dialoger ges utrymme, 
vilket leder till samverkan och förståelse. Förståelse och mening är viktig för att ta 
till sig kunskap, något som byggs upp genom samarbete mellan olika individer.  

2.5 Skolans framtid 
Regeringen fattade i september 2008, beslut om att införa Läsa-skriva-räkna-

satsningen (Utbildningsdepartementet/Grundskola, 2008), vilket innebär extra åtgär-
der för att stärka arbetet i baskunskaperna läsa, skriva och räkna med fokus på de 
första tre årskurserna. Detta är nödvändigt för att på ett tidigt stadium hjälpa elever 
som riskerar att halka efter och inte klara skolans mål. Genom regelbundna kun-
skapskontroller ska skolan kontrollera att eleverna klarar uppnåendemålen, för att på 
så sätt upptäcka elever med svårigheter så tidigt som möjligt. Enligt regeringen läm-
nar allt för många elever grundskolan utan betyg i ämnena svenska och matematik. 
Regeringen anser att goda baskunskaper är avgörande för all undervisning i skolan. 
Har man inte lärt sig läsa, räkna och skriva tillräckligt bra de första årskurserna får 
man svårt att klara andra skolämnen också, skriver man på utbildningsdepartemen-
tets hemsida (Utbildningsdepartementet, 2008). 

Satsningen görs för att fler ska nå kunskapsmålen och utöver den prioriterade grup-
pen i de lägre åldrarna, ska satsning även riktas mot äldre elever med behov av sär-
skilt stöd, dock i mer begränsad omfattning (Utbildningsdepartementet, 2008). Den-
na satsning kan handla om lärares kompetenshöjning, personalförstärkning, samt in-
skaffande av passande läromedel. Läsa-skriva-räkna-satsningen är ett statsbidrag till 
kommunerna och syftet med detta är att stimulera till att stärka arbetet med elevernas 
färdigheter.  

I propositionen Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner i skolan (Utbild-
ningsdepartementet, Prop. 2008/09:87) lanseras en ny kursplan för grundskolan. En-
ligt propositionen ska kursplanerna kompletteras med särskilda föreskrifter om kun-
skapskrav i årskurs tre och sex, samt för de nya betygsstegen i årskurs nio i grund-
skolan. Enligt regeringens proposition ger inte nuvarande läroplan (Utbildningsde-
partementet, 1994) tillräckligt med kunskaper om bedömning och uppföljning, utan 
man vill öka preciseringen av mål och krav i styrdokumenten. Detta ska leda till att 
ge en ökad likvärdighet i bedömning av elevers kunskaper och till att öka måluppfyl-
lelsen. Enligt propositionen bedömer man att fler elever ska kunna nå skolans mål 
om man gör målstrukturen tydligare för både elever och lärare, samt att man konti-
nuerligt följer upp och utvärderar elevernas kunskaper. För denna satsning måste 
skolan ha förbättrade redskap för uppföljning och utvärdering av den egna verksam-
heten och elevernas kunskapsutveckling (Prop. 2008/09:87). 
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Regeringen vill att fler elever ska klara grundskolan och vill därför genomföra sär-
skilda satsningar inom baskunskaperna läsa, skriva och räkna. Då man även anser att 
kunskapskraven inte är tillräckliga har man även planer på att genomföra en ny läro-
plan och kursplan, där man vill tydliggöra kunskapskraven i styrdokumenten (Prop. 
2008/09:87).  
 
Syftet med bakgrunden har varit att försöka ge en bild av svenskämnet och den pro-
blematik som finns kring den. Detta kan ses som ett förberedande kapitel inför lä-
sandet av studiens frågeställning och resultat där problematiken kommer att ses ur en 
ny vinkel. Rapporten kommer i frågeställningen och resultatet att gå vidare med ett 
elevperspektiv.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
I en intensiv debatt har politiker, forskare, pedagoger, Skolverket och media gjort 
uttalanden, genomfört studier och skrivit rapporter om varför det är så många elever 
som inte uppnått kunskapsmålen och fått betyg i kärnämnena. De flesta studier har 
genomförts utifrån ett vuxenperspektiv. Då vi vill veta vad eleverna själva anser om 
vilka orsaker som kan ligga till grund för deras avsaknad av betyg, har vi valt att 
göra en intervjustudie av berörda elever.  
 
Syftet med föreliggande examensarbete är att genomföra en kvalitativ attitydunder-
sökning i form av intervjuer av fem elevers tankar om vad de tror är anledningen till 
att de inte uppnått kunskapsmålen i grundskolan och blivit utan betyg i svenskämnet, 
men även om de anser att de fått rätt och tillräcklig hjälp för att ha en chans att klara 
målen. 
 
Frågeställningar:  
 

• Vad har föreliggande studies informanter för tankar om anledningen till att de 
lämnat grundskolan utan betyg i ämnet svenska? 

• Anser eleverna att skolan har gett dem tillräckliga förutsättningar och rätt 
hjälp till att uppnå kunskapsmålen? 
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4 METOD 
Följande kapitel kommer att redogöra för vald metod samt vilka överväganden som 
ligger till grund för metodvalet. Först presenteras intervjun som metod, där vi har 
ställt vår valda metod, den öppna intervjun, i kontrast till den strukturerade intervjun. 
Vidare redovisas undersökningsgrupp, genomförande, vilka etiska ställningstaganden 
som tagits hänsyn till i studien, databearbetning och avslutningsvis undersökningens 
tillförlitlighet.  

4.1 Undersökningsmetod 
Undersökningen i denna forskningsrapport bygger på öppna intervjuer enligt Lantz 
definition i Intervjumetodik (2007), där dessa intervjuer är ute efter ett kvalitativt re-
sultat. Genom att använda sig av denna metod kan informanterna dela med sig av sitt 
sätt att uppfatta ett fenomen. Man ger sagespersonen möjlighet att resonera med sig 
själv samt att beskriva sammanhang som denna anser är betydelsefulla för beskriv-
ningen av företeelsen. Genom att använda öppna intervjuer förmedlar informanten 
sin bild av fenomenet och syftet med intervjun är att samla data som ökar förståelsen 
för individers olika subjektiva erfarenheter.  Kvalitativa intervjuer ger djupgående 
och detaljerad information, enligt Denscombe (Forskningshandboken, 2000). Med 
denna metod får de intervjuade möjlighet att utveckla sina idéer och resonemang 
samt att uttrycka sina personliga åsikter (Denscombe, 2000). 
 
I denna typ av intervju intresserar man sig för respondentens sätt att tänka. Man sö-
ker efter det subjektiva och koncentrerar sig på vilket sätt en individ ger mening och 
innebörd till ett fenomen. Man är intresserad av hur respondenten tänker och hur in-
dividen kopplar dessa tankar till den sociala verklighet som man konstruerat omkring 
sig (Lantz, 2007). Den kvalitativa forskningmetoden är lämplig att använda när man 
vill beskriva något på ett djupare plan (Stukát, 2005). Intervjuaren får i denna inter-
vjuform svar på hur informanten ser på det aktuella fenomenet inifrån. ”Intervjuaren 
frågar indirekt ’vilken mening eller vilken innebörd har fenomenet för dig?’” (Lantz, 
2007). De informationsdata som samlas in i den öppna intervjun ger en möjlighet att 
se på saken utifrån respondentens omgivande kontext (Lantz, 2007).  
 
Den strukturerade intervjun består enligt Lantz Intervjumetodik (2007), ofta av sam-
ma svarsalternativ. Frågorna och frågeområdena kommer i bestämd ordningsföljd. 
Man kan med fördel genom denna intervjuform göra kvantitativa analyser. I den 
strukturerade intervjun ser man inte till respondentens känsla inför ett fenomen, utan 
hur betydelsefullt fenomenet är utifrån individens ståndpunkt (Lantz, 2007). Den 
kvantitativa forskningsmetoden har till skillnad från den kvalitativa, teorin klar och 
vill finna data som antingen stödjer eller motsäger teorin (Bryman, 2002, Samhälls-

vetenskapliga metoder).  
 
I en öppen intervju ställs frågor för att få reda på hur något är och hur det upplevs 
utifrån respondentens perspektiv. Denna typ av intervju gör det möjligt att fånga en 
individs upplevelser och uppfattningar som upplevs vara betydelsefulla för denna 
(Lantz, 2007). Det är informantens ord som är tyngdpunkten i studien (Bryman, 
2002), vilket gör denna intervjumetod till den mest lämpliga för att stödja denna rap-
ports syfte.  
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4.2 Undersökningsgrupp 
Här kommer vi att redovisa vilka personer som har deltagit i vår undersökning och 
under vilka kriterier de har passat in som deltagare.  

4.2.1 Urval 
För denna rapports syfte har vi valt att intervjua elever som går på Individuella pro-
grammets (IV) första läsår och är 16-17 år. De som valts ut för intervju har inte fått 
något betyg i svenska i grundskolans årskurs nio och har svenska som modersmål. Vi 
har på ett medvetet sätt valt bort elever med svenska som andraspråk, det vill säga ett 
annat modersmål än svenska, eftersom vi inte vill att det eventuellt ska vara en bi-
dragande faktor till avsaknaden av betyg i svenska. Det var lärarna på IV-
programmet som gjorde urvalet, då de kände eleverna och hade information om vilka 
som var utan betyg i ämnet svenska. Till intervjun valde lärarna ut alla som var utan 
betyg i svenska från grundskolan, vilket blev nio totalt, varav åtta var pojkar och en 
flicka. Som det går att läsa i bakgrunden under rubriken ”Flickor klarar målen bättre 
än pojkar”, har pojkar svårare att klara kunskapsmålen än flickor. Enligt Utbild-
ningsdepartementet (2004) har pojkarna problem med läsförmågan, vilket kan vara 
en anledning till avsaknaden av betyg i ämnet svenska och att fördelningen bland 
eleverna på IV-programmet skulle kunna liknas vid utbildningsdepartementets rap-
port. Av dessa nio intervjuades fem, efter målsmans godkännande. De fem informan-
terna var fyra pojkar respektive en flicka. Samtliga har gått i olika grundskolor i en 
mindre kommun i södra Sverige. Av de fyra som inte intervjuades, var två otillgäng-
liga på grund av praktik och två valde att avstå. 
 
Vårt urval fokuseras på elever utan några särskilda avvikelser, till exempel funk-
tionshinder. Vi ville, för att ge en så allmän bild som möjligt, fokusera på elever som 
gått ut grundskolan utan fullständiga betyg utan några särskilda konstaterade svårig-
heter. 
 
Respondenterna har olika betyg i övriga ämnen och därmed olika erfarenheter av 
skolan i stort, vilket inte har tagits hänsyn till i urvalet av meddelare.  

4.2.2 Bortfall 
Bortfallet innefattar alla elever med annat modersmål än svenska, men även de fyra 
eleverna av de nio tillfrågade, där två vid intervjutillfället var på praktik och två val-
de att avstå. Alla tillfrågade hade fått medgivande av sina respektive målsmän.  

4.3 Genomförande 
Vi inledde med att skicka ut ett informationsblad till de berörda, där vi informerade 
om undersökningen och dess syfte samt garanterade total anonymitet. Eftersom de 
elever vi skulle intervjua inte var myndiga, skickade vi tillsammans med informa-
tionsbrevet också med en fullmakt till de berördas målsmän (se bilaga 1). På denna 
fullmakt kunde målsman välja mellan att godkänna att eleven fick delta i undersök-
ningen samt intyga att man är medveten om den totala anonymiteten, eller välja att 
inte delta i undersökningen. Det förekom även telefonkontakt med alla målsmän ef-
tersom svaren från dem dröjde. 
 
Vid intervjutillfället träffade vi respondenterna på deras gymnasieskola. Platsen där 
intervjuerna ägde rum var olika mindre klass- eller arbetsrum. Vi lät varje intervju ta 
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så lång tid den behövde och stressade inte fram några svar från informanten. Då sva-
ren var otydliga eller liknade, fördjupades de med följdfrågor. Intervjun spelades in 
av en bandspelare utplacerad på ett bord. Då intervjuerna genomfördes användes de 
förberedda intervjufrågorna (se bilaga 2) som ett stöd för att hålla en röd tråd genom 
intervjun. Det ska förtydligas att de exakta formuleringarna som intervjufrågorna är 
skrivna i, till stor del inte användes utan formulerades om till en nivå som passade 
informanterna bättre, utan att dess kontenta ändrades.  
 
Då intervjuerna var genomförda transkriberades samtliga ordagrant. Detta gjordes för 
att på ett enklare sätt kunna utläsa ett resultat. Resultatet urskiljdes genom att tran-
skriptionerna jämfördes och därmed upptäcktes likheter och skillnader i informanter-
nas svar. 

4.3.1 Intervjuns uppbyggnad och struktur 
Intervjun inleddes med att informanten bekräftade att eleven i fråga saknar avgångs-
betyg från år nio i ämnet svenska (se bilaga 2). Den fortsatte sedan med att respon-
denten fick berätta om sina upplevelser från svenskämnet. Här fanns många följdfrå-
gor att ställa, exempelvis vad som var bra respektive dåligt med ämnet samt vad som 
kunde ha gjorts bättre eller annorlunda. Intervjun fortsatte sedan in på ett mer person-
ligt plan. Vad tror eleven det finns för orsaker till att denna inte har betyg i svenska 
och hur det kändes att inte få betyg i ett (eller flera) av kärnämnena? Genom dessa 
frågor fick eleven möjlighet att visa sin bild av verkligheten. En viktig del av under-
sökningen kom vi sedan till. Det var om eleven har eller har haft någon form av läs- 
och skrivsvårigheter. Detta kan vara den avgörande faktorn i undersökningen. Frå-
gorna övergick sedan till att se vad läraren har haft för betydelse i elevens fall. Vi 
frågade om läraren hade informerat och motiverat elevens avsaknad av betyg. Till 
sist bad vi om informantens åsikt om hur han eller hon trodde att detta skulle komma 
att påverka dess framtid. Kommer det överhuvudtaget att göra det, enligt informan-
ten?  

4.3 Etiska förhållningssätt  
Eftersom vår undersökning kan vara ett känsligt ämne för våra informanter har vi fått 
gå försiktigt framåt i denna undersökning. Vi har hela tiden haft de etiska frågorna i 
åtanke och försökt att göra intervjun så skonsam och icke dömande för informanten 
som möjligt.  
 
De viktigaste delarna i de etiska förhållningssätten är att informanterna är väl infor-
merade om sina rättigheter, vilket går att läsa i Bells Introduktion till forskningsme-

todik, 2006). Stukát redovisar de riktlinjer i Att skriva examensarbete inom utbild-

ningsvetenskap (2005), som syftar till att skydda undersökningspersonens integritet. 
Dessa har getts ut av humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet. I alla un-
dersökningar är undersökningspersonernas integritet en mycket viktig aspekt. I un-
dersökningen som här har gjort känns det onekligen som en mycket viktig fråga ef-
tersom informanterna inte är myndiga samt på grund av ämnets känslighet. Det första 
kravet som ställs är informationskravet. Det går ut på att alla som berörs i undersök-
ningen skall informeras om studies syfte och tillvägagångssätt samt hur resultaten 
kommer att användas (se bilaga 1). Informanterna skall även vara medvetna om att 
de deltar på en frivillig grund samt att de när som helst har rätt att avbryta sin med-
verkan. Det är också informanten som väljer på vilka villkor han eller hon vill delta. 
Informationskravet följs av ett samtyckeskrav som innebär att föräldrar och vårdnad-
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shavare måste ge sitt godkännande. Konfidentialitetskravet medför att personen som 
ska undersökas ska vara införstådd med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 
De ska vara medvetna om att privat data som kan identifiera informanten inte under 
några omständigheter, kommer att redovisas. Det fjärde och sista kravet är nyttjan-
dekravet, vilket betyder att den information som samlas in endast ska nyttjas för 
forskningsändamål. Information får inte vara tillgänglig genom att utnyttjas eller ut-
lånas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften. Informanten ska 
dock vara medveten om att den information som ingår i forskningsrapporten är till-
gänglig för läroböcker, tidningsartiklar etc. (Stukát, 2005).  
 
Bell (2006) menar i Introduktion till forskningsmetodik, att många utlovar konfiden-
tialitet och anonymitet, men har sedan svårt för att uppfylla det löftet. Det är ett krav 
eftersom informanterna måste känna tillit till intervjuaren för att studiens tillförlitlig-
het ska bli så hög som möjligt. 

4.4 Studiens tillförlitlighet 
Då man diskuterar studiens tillförlitlighet finns tre viktiga begrepp att ha i åtanke. 
Man behöver ta hänsyn till studies reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. 

4.3.2 Studiens reliabilitet 
Reliabiliteten anger graden av mätnoggrannhet och tillförlitlighet av den valda meto-
den, med andra ord, ”kvaliteten på själva mätinstrumentet” enligt Att skriva exa-

mensarbete inom utbildningsvetenskap (Stukát, 2005). Eftersom den valda metoden 
är den öppna intervjun finns det många faktorer som kan påverka studiens reliabili-
tet. Intervjun har många frågor som kan vara känsliga för informanterna. Ämnet är 
känsligt och många av dem kanske inte ännu har förlikat sig med dessa tankar. Det 
kan finnas saker de döljer för oss och därför öppnar de sig inte helt, vilket kan påver-
ka studien resultat (Stukát, 2005). Det finns också många yttre störningar som kan 
påverka studiens reliabilitet. Det kan till exempel handla om informantens dagsform 
och vilka frågor som ställs. Ett mycket stort ansvar ligger också hos oss som inter-
vjuare eftersom det är vi som ska tolka informantens svar. Feltolkningar av infor-
mantens svar kan påverka reliabiliteten i mycket stor utsträckning. 
 
Eftersom urvalet i den berörda undersökningen bestod av främst pojkar på 16-17 år 
som inte var särskilt meddelsamma eller pratsamma, så har reliabiliteten påverkats i 
stor utsträckning. Informanterna gav oss inga djupa svar utan höll sig mycket ytligt 
och kortfattat. Flera av de intervjuade hade svårt att minnas vad man gjorde på lek-
tionerna, hur åtgärdsprogram utformades och utvärderades. På vissa ställen under 
inspelningen var ljudkvaliteten dålig, vilket gjorde att det var svårt för oss att höra 
vad som sades på ett tillförlitligt sätt. 
 
Då det är ett känsligt ämne vi har frågat ut studiens informanter kring, är det svårt att 
veta hur pass ärliga informanterna har varit. Det är också viktigt att påpeka att det är 
vi intervjuare som är ansvariga för informanternas motivation till att svara och att de 
känner sig hörda av oss. Det finns en stor möjlighet till att de håller inne värdefull 
information som är för ansträngande eller känsligt att tala om. Dock hade alla ett svar 
på en anledning till varför de tror att de inte har betyg i svenska från grundskolan, 
vilket är positivt i den bemärkelse att det är något som har berört dem och som de har 
funderat över.  
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4.3.3 Studiens validitet 
Validiteten deklarerar studiens giltighet enligt Stukáts Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap (2005), det vill säga ”om man mäter det man avser att mäta” 
(Stukát, 2005). Här spelar intervjufrågornas utformning en stor roll. De kan vara för 
öppna eller för slutna för att fylla syftet med dem. Studiens validitet påverkas av en 
rad felkällor. Den kan bero på hur ärliga informanterna är. De kanske inte vill erkän-
na sina brister utan istället tänker på att vara oss intervjuare till lags genom att ge oss 
de svar de tror att vi vill höra. Detta påverkar validiteten avsevärt och för att undvika 
att denna typ av situation uppstår är det viktigt att både informant och intervjuare 
känner sig trygga och att man skapar en förtroendefull situation (Stukát, 2005).  
 
I denna studie anser vi att validiteten är hög under förutsättning att informanterna 
talat sanning. Vi kan inte veta om svaren är sanna eller ej, men studiens frågeställ-
ningar har blivit besvarade. Valet av metod är lämplig eftersom man har kunnat gå 
på djupet i ämnet genom att ställa följdfrågor beroende på informanternas svar. 

4.3.4 Studiens generaliserbarhet 
När man har fått fram ett resultat måste man ha dess generaliserbarhet i hågkomst. 
För vem eller vilka gäller resultaten är något som man måste ta i diskussion samt ut-
reda på ett mycket grundligt sätt. Olika faktorer kan påverka studiens generaliserbar-
het, till exempel urvalet enligt Stukáts Att skriva examensarbete inom utbildningsve-

tenskap (2005).  
 
Urvalet i denna studies undersökning kan ses som något smalt, vilket kan påverka 
studiens generaliserbarhet. Undersökningsgruppen är förhållandevis liten i jämförel-
se med liknande studier. Alla informanter går på samma gymnasieskola och kommer 
från samma stad eller mindre orter i anslutning till staden. Man kan alltså grovt säga 
att de har samma bakgrund när det gäller miljö och omgivning.  
 
Undersökningsgruppen hade med fördel kunnat vara större med ett större urval av 
elever från fler skolor och kommuner. Då tiden var knapp gick detta inte att genom-
föra i denna studie, eftersom vi inte fick kontakt med berörda lärare och information 
om hur många elever vi kunde intervjua i tid.  
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5 RESULTAT 
I detta avsnitt kommer information som framkommit via intervjuer att redovisas. Re-
sultatet kommer att delas upp i ett antal underrubriker för att göra det så lättöverskåd-
ligt som möjligt. Citat som är illustrerar resultatet kommer också att delges. Vi har 
valt att kalla skolans olika åldersindelningar för låg-, mellan-, samt högstadiet. Låg-
stadiet representerar år 1-3, mellanstadiet år 4-6 och högstadiet representerar år 7-9. 

5.1 Några elevers syn på svenskämnet 
Våra informanter1 har skilda upplevelser och minnen från svenskämnet. Samtliga 
uppger att de inte har några direkta minnen från de första åren i skolan, utan det är 
främst från högstadiet, som man kan återge vad man gjorde på svensklektionerna. 
Minnena är mycket skilda och ett svar är inte den andra likt. Man berättar att man 
jobbade med dikter, sagor, egna historier, grammatik, läsförståelse, uppsatser samt 
korsord för att nämna några olika områden. 

 
Läsa brukade vi göra och så brukade vi ha glosor i svenska som vi skulle öva på 
och stava rätt. Vi brukade göra egna historier och dikter och det tyckte jag var 
roligt (Elev 1). 
 

Ungefär hälften av studiens informanter ser på svenskämnet som ett roligt ämne. Det 
har varit varierande och innehållsrikt enligt dessa elever.  
 

Allt var bra. Man fick lära sig en hel del (Elev 2). 
 

Ett av den intervjuades första minnen från svensklektionerna är att man mest arbeta-
de med grammatik, ”substantiv och sånt”. Sedan kommer han på att man även läste 
böcker, arbetade med läsförståelse och att man fick ”skriva större arbeten och sånt”. 
Han uppger att han tyckte att svenska har varit ett roligt ämne.  
 

Samtliga informanter uppger att de till viss del, beroende på arbetsområde, kunde 
påverka innehåll eller arbetssätt under lektionerna. Detta ses som positivt och oftast 
följde läraren deras förslag. Arbetssätten som har förekommit under lektionerna har 
varit varierande, både enskilt och i grupp. Studiens sagespersoner menar att de före-
drar båda arbetssätten beroende på vilken uppgift de arbetar med, även vem man ar-
betar med vid grupparbeten. En sagesperson föredrar dock enskilt arbete något mer 
eftersom det minskar stressen. 

 
Då kunde jag arbeta själv och kände att jag inte behövde stressa, för när jag job-
bade i grupp kände jag att nej nu måste jag stressa. Det tyckte jag var jobbigt, så 
därför jobbade jag hellre själv (Elev 1). 

5.2 Hjälp och stöd av lärare 
Samtliga informanter har fått extrahjälp och stöd i svenskämnet, men omfattningen 
samt typ av hjälp skiljer sig åt. Vi kommer här att redovisa varje informants erfaren-
heter var för sig samt även redovisa informantens åsikt angående om hjälpen har va-
rit tillräcklig. Vissa har talat mer om detta och andra mindre, så utförligheten av sva-
ren kommer att skilja sig åt. 
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Elev 1: Denna elev har fått extrahjälp i nästan hela grundskolan. I mellanstadiet har 
hjälpen varit som mest intensiv eftersom man i år fem märkte att eleven inte nådde 
upp till målen i skolan. Eleven uppger att det var svårt att få hjälp av läraren i den 
ordinarie klassen eftersom läraren inte hade tid att gå runt till alla elever trots att man 
räckte upp handen.  
 

Jag kunde sitta och räcka upp handen hur länge som helst utan att få hjälp (Elev 
1). 
 

Eleven fick hjälp utanför klassen med en egen lärare i de flesta ämnen inklusive 
svenskämnet. Eleven uppger att denna satt ensam med läraren. Skolan har hjälpt till 
tillräckligt, anser informanten, och menar vidare att det yttersta ansvaret för att lyck-
as med betyg ligger på en själv. 
 

Det är mycket som ligger på mig också för jag måste ju, det är inte bara läraren 
som ska hjälpa utan jag måste ju kunna, jag måste ju hjälpa också för att kunna 
bygga upp mina betyg [...] för det är ju mig det gäller, det är inte de som ska göra 
något åt mig (Elev 1). 

 
Elev 1 uppger att denna har dyslexi.  
 
Elev 2: Denna elev har under hela sin skolgång haft hjälp i en mindre grupp utanför 
ordinarie klass. Informanten uppger att gruppens storlek rörde sig om ungefär två till 
fyra elever.  
 

Vi bestämde med min lärare att jag fick gå ifrån lektionerna och få lite extra 
hjälp (Elev 2). 
 

Eleven menar att detta var ”jättebra” och uppger att denna har läs- och skrivsvårighe-
ter. 
 
Elev 3: Denna informant menar att hjälpen i högstadiet inte var i närheten av den 
hjälp han fick i lågstadiet. I lågstadiet hade han hjälp av en extralärare2 i samtliga 
ämnen. I högstadiet fick han enbart hjälp i kärnämnena och hjälpen kom inte igång 
förrän i slutet av år åtta. Hela år sju och större delar av år åtta hade informanten alltså 
ingen extrahjälp i något ämne, inklusive svenskämnet. Han är ändå nöjd med den 
hjälp han fick i högstadiet, när den väl kom i gång. 
 

Jag fick ju mer hjälp. Det var inte så på de stora lektionerna (Elev 3). 
 

Denna elev uppger att han har dyslexi i släkten och att han själv har läs- och skriv-
svårigheter, men ingen diagnos. 
 
Elev 4: Denna elev uppger att det har förekommit hjälp under hela grundskolan. En 
elevassistent har följt informanten dagligen genom hela grundskolan. Eleven har 
också fått hjälp av en extralärare och meddelar att denna har neuropsykiatriska dia-
gnoser (DAMP och ADHD). 
 

Jag har ju varit hos en sådan särskild lärare.  
Jag hade en assistent som fick hålla i mig. Jag var jättestökig och min assistent 
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fick hålla kolla på mig hela tiden (Elev 4). 
 

Elev 5: Denna elev anser att han har fått den hjälp och stöd han har behövt av en spe-
ciallärare. Han har ingen form av läs- och skrivsvårigheter, utan tycker ”bara att det 
är jobbigt”. 

5.3 Inlärningsstilar och arbetsro i klassrummet 
När vi frågar eleverna om hur de lär sig bäst får vi skiftande svar. En elev säger att 
han lär sig bäst då någon förklarar problemet muntligt. 
 

Om nån säger ett exempel, då fattar jag (Elev 4). 

 
En annan elev menar att denna lär sig bäst genom att prata med någon och att få göra 
saker. Eleven är mer praktisk lagd och lär sig mer genom att prata med andra än att 
läsa själv.  

 
Prata med nån annan å sen göra saker (Elev 5). 

 
En elev tycker det är bäst att få lyssna på en genomgång innan denna sätter igång att 
arbeta med uppgifter.  

 
Först genomgång och sen uppgifter (Elev 2). 

 
En anser att bästa sättet för att lära sig är att arbeta enskilt. Eleven säger att det blir 
mindre stressigt och att det känns mycket bättre.  
 

Jag ville sitta för mig själv och arbeta för då tyckte jag det kändes mycket bättre, 
jag trivdes mycket bättre (Elev 1).  

 
När vi frågar hur klassrumsmiljön varit och om man har fått arbetsro, berättar en elev 
att de haft många olika lärare under högstadietiden. Eleven kommer fram till att de 
har haft fem olika under åren och att de bytte lärare hela tiden. Eleven berättar vidare 
att klassen varit mycket stökig och att det varit svårt att få någon arbetsro i klass-
rummet. 
 

I vår klass var det mycket stökigt, det var många som sprang runt och retades 
och kastade suddgummi och höll på hela tiden. Det var så hela tiden. Men ibland 
om vi hade en sträng lärare så kunde det vara tyst (Elev 1). 

 
En annan informant berättar att det blev lite stökigt i klassrummet när läraren gick ut, 
men när läraren var i klassrummet blev det tyst när han sade till. 
 

Det kunde vara lite stökigt men när sen fick läraren säga till att vi var tvungna att 
vara tysta (Elev 2).  

 
Vidare säger eleven att det var lugnt och skönt i den lilla gruppen så man hade ar-
betsro och kunde jobba. 
 
En tredje elev berättar att det var svårt att koncentrera sig när han gick i helklass, för 
både han och andra klasskamrater pratade mycket. 
 

Det var pratigt och rätt svårt att koncentrera sig (Elev 3).  
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En fjärde elev menade att det blev stökigt när denna inte kunde koncentrera sig och 
att det var svårt när alla pratade.  
 

Det blev ju stökigt när jag inte kunde koncentrera mig (Elev 4).  

 
En femte elev säger att han aldrig skolkade men inte kom överens med läraren och 
att det var en av orsakerna till att han inte lyckades få betyg i svenska. Han berättar 
vidare att både klassen och han var pratig.  
 

Jag var på lektionerna, skolkade aldrig, men läraren och jag kom inte överens 
utan vi kom alltid i konflikt med varandra. Jag tjabbade och då tjabbade hon all-
tid tillbaka (Elev 5).  

5.4 Lärarens förväntningar på eleven 
Två av eleverna menar att lärarna tyckte att de var duktiga och trodde att de skulle 
klara att nå godkänt och dessa elever lägger istället över ansvaret på sig själva.  
 

Jag tyckte det var bra att de ändå trodde på mig att jag skulle kunna klara det. 
Det var ju mycket som jag var tvungen att hjälpa till med också (Elev 1). 
 
Det kändes ju bra, men sen blev jag besviken på mig själv att jag inte jobbade på 
lektionerna och gjorde mitt bästa (Elev 2). 
 

En sagesperson uppger att denna inte vet vad läraren hade för förväntningar på ho-
nom, men han sade också att om läraren hade visat mer att hon trodde på honom, 
hade det påverkat hans försök att satsa mer på skolarbetet. 
 

Det är alltid bra när läraren tror på en (Elev 3). 
 

En av informanterna menar att det nästan blev lite för mycket uppmuntran av hans 
lärare. En menar att han blev bortskämd, då läraren ringde hem för att påminna ho-
nom om saker, vilket kunde vara lite jobbigt ibland, medan en annan menar att de 
enda förväntningar hans lärare hade på honom var att han skulle jobba bättre och pra-
ta mindre.  
 

Läraren berömde mig och tyckte jag var duktig bara jag öppnade en bok (Elev 
4).  

5.5 Elevens eget ansvar för lärandet 
Genomgående hos samtliga informanter utom en är att de ser sitt eget ansvar som en 
mycket stor del i varför de inte har något betyg i svenska från år nio. De menar att 
det inte är läraren som ska göra jobbet åt dem, utan att det är de själva som måste ta 
det yttersta ansvaret för att lyckas. Det ska finnas stöd och uppmuntran från läraren 
men det är inte läraren som är den avgörande faktorn, utan det är de själva. Samtliga 
informanter anger att de var skoltrötta då de gick i högstadiet, en del periodvis och 
andra hela tiden. 
 
Elev 1: Eleven menar att om denna hade ansträngt sig mer, hade det gått lättare att 
komma in på ett gymnasieprogram. Eleven säger att denna var lat, engagerade sig 
bara ibland och ofta sov på lektionerna, men ångrar sig nu. 
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Jag ångrar verkligen jättemycket att jag inte ansträngde mig mer i skolan. 
Jag pluggade inte. Och det är där felet ligger hos mig. Jag skulle ha pluggat 
mer… (Elev 1). 

 
Elev 2: Eleven menar att denna försökte ”så gott jag kunde”. Det blev till slut för 
mycket att ta igen vilket gjorde att man blev ”slapp”. Eleven tillägger dock vad den-
na anser var anledningen till att det inte blev något betyg i svenska: 
 

Det är för att jag inte hade pluggat ordentligt och gjort läxor (Elev 2). 

 
Elev 3: Denna elev anser att det var en mix av för lite hjälp av skolan och för lite en-
gagemang från eleven själv, som bidragit till avsaknaden av betyg i svenska. Eleven 
berättar att denna satt och pratade mycket på lektionerna och utnyttjade därför inte 
tiden tillräckligt. 
 
Elev 4: Denna informant menar att problem med koncentrationen på lektionerna var 
en stor bidragande orsak till avsaknaden av betyg. Detta ledde till att eleven inte blev 
färdig med uppgifter som skulle göras. 
 

Det var det att jag inte blev färdig och så var det koncentrationen och så fick jag 
ju börja från ett och hann inte klart (Elev 4).  

 
Elev 5: Denna elev tror att orsaken till avsaknaden av betyg i svenska beror på: ”[a]tt 
jag inte jobbade och att jag inte orkade”. 
 
Han medger att han kunde ha jobbat hårdare och att tiden på lektionerna inte utnytt-
jades på rätt sätt. Detta är något sagespersonen ångrar nu och menar att om han hade 
tagit vara på tiden ”så hade man sluppit att gå på IV”. Personen uppger att han är be-
sviken på sig själv för att han ”inte fixade det”. 

5.6 Tidsaspekt och åtgärdsprogram 
Studiens informanter saknar betyg även i ett eller två av de andra kärnämnena. Det 
visar sig att de har fått reda på att de är utan betyg i svenska relativt sent. Av de som 
har kunnat uppge en ungefärlig tid för när man fick reda på att man riskerade att inte 
nå målen i svenska, så är den tidigaste tiden i slutet av år åtta. Tre av de fem infor-
manterna känner till att det har gjorts åtgärdsprogram i ämnet svenska och uppger att 
man har haft uppföljning på dessa. 
 
Då det gäller framtiden så satsar alla informanter som har deltagit i studien på att 
komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Majoriteten tror dock att deras avsak-
nad av betyg i svenska från grundskolan kommer att påverka deras chanser att få 
jobb i framtiden på ett negativt sätt. 

5.7 Sammanfattning av resultatet – Varför det blev ”på detta 
viset” 

Sammanfattningsvis kan vi se att eleverna som deltagit i denna studie, menar att de-
ras avsaknad av betyg i svenska inte beror på någon annan än dem själva. Nästan alla 
anser att det är deras eget ansvar att lyckas i skolan. De har alla haft extrahjälp i sko-
lan och alla utom en säger sig ha olika problem inom läs- och skrivområdet. Alla 
uppger dock att de har varit skoltrötta någon gång under högstadiet, även om ungefär 
hälften av dem har tyckt att svenska varit ett roligt ämne. Åtgärdsprogram har upp-
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rättats för majoriteten av sagespersonerna och uppföljning av dessa har förkommit. 
De intervjuade hade olika sätt som de anser att de lär sig bäst på, även om muntlighet 
var övervägande bland eleverna. Samtliga anser att det har haft dålig arbetsro och att 
det varit för mycket prat och stökigt i klassrummet.   
 
Vi har under intervjuernas gång emellertid kommit fram till att de flesta av våra in-
formanter hamnar under kategorin: elev med funktionshinder. Alla utom en berättade 
att de hade någon form av läs- och skrivsvårigheter. Han som uppgav att han inte 
hade några särskilda problem, berättade att det bara var jobbigt . 
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6 DISKUSSION 
Syftet med detta examensarbete har varit att genomföra en studie utifrån ett elevper-
spektiv, där några elever utan betyg i ämnet svenska har gett sin syn på varför de inte 
nått målen i år nio. Vi har även undersökt om eleverna anser att de fått tillräckliga 
förutsättningar för att kunna uppnå kunskapsmålen för godkänt i ämnet. Vi har valt 
att göra en kvalitativ attitydundersökning genom att intervjua några elever som går 
på det Individuella programmet. Resultatet av intervjuerna visade bland annat att de 
intervjuade eleverna anser att det främst beror på dem själva att de inte fått betyg i 
ämnet svenska. Vid intervjuerna framkom det även att alla informanter utom en har 
någon form av läs- och skrivsvårigheter. Alla anser att de fått tillräcklig hjälp av sko-
lan för att nå målen. Det man kan fundera över är om hjälpen varit utformad på bästa 
sätt och om lärarna har använt olika inlärningsstilar eller om de använt klassiska så-
dana, då det uppenbarligen inte hjälpt dessa elever i den utsträckningen att de nått 
målen för godkänt. 
 
Av de elever lärarna valde ut för intervjuer, var åtta pojkar och en flicka. Dessa nio 
elever var enligt lärarna, de som uppfyllde våra kriterier. Vi intervjuade fyra pojkar 
och en flicka. Den ojämna könsuppdelningen i vår undersökning överensstämmer 
med de iakttagelser PISA (2001a) och Utbildningsdepartementet (2004) har kommit 
fram till i sina rapporter, vilket innebär att pojkar är överrepresenterade då det gäller 
problem kopplade till läs- och skrivsvårigheter, samt har neuropsykiatriska diagno-
ser. I Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1994b) kan man läsa att skolan har ett sär-
skilt ansvar för elever med svårigheter att nå målen, men även att aktivt och medve-
tet främja pojkars och flickors lika rättigheter och möjligheter. Det är även viktigt att 
ge akt på vilket sätt pojkar och flickor bedöms och hur de bemöts, men även vilka 
förväntningar och krav man ställer på dem. Man bör vara uppmärksam om vilken 
betydelse detta har för varje individ, oavsett kön.  

6.1 Några elevers syn på svenskämnet 
Eleverna ser på svenskämnet som ett roligt ämne och verkar inte ha något emot att 
lägga tid på det. Ändå är det något som gör att de inte riktigt når fram. Då de beskri-
ver arbetssätten från sina svensklektioner, där de har fått skriva egna historier och 
dikter, men även har kunnat påverka innehåll och arbetssätt, tyder det på ett funktio-
nalistiskt tankesätt från lärarens sida. Det bör finnas alla möjligheter till lärande i det-
ta eftersom det enligt Malmgren (1996) har till sin fördel att man lär sig de olika 
momenten i ett större sammanhang, vilket man även ser som en fördel i Kursplan för 

Svenska (Skolverket, 2000).  
 
Svenskämnet innehåller många olika delar där huvudrubrikerna är läsa, skriva, tala 
och lyssna. Det är ett ämne som når ut till många eftersom man genom att arbeta 
funktionalistiskt, kan få med alla dessa delar i ett och samma arbete. Detta medför i 
sin tur att många elever blir stimulerade i sitt lärande (Malmgren, 1996). Som lärare i 
svenska måste vi ständigt träna eleverna i att läsa och skriva, samtidigt som de lär sig 
om det ämne de läser och skriver om (Liberg & Bjar, 2003). Det är vikigt att elever-
na behärskar konsten att kunna läsa och skriva, för att de ska kunna lära sig och ut-
vecklas i alla skolans ämnen, liksom i övriga världen (Liberg & Bjar, 2003). 
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6.2 Inlärningsstilar och arbetsro i klassrummet 
Eleverna berättar att det ofta har varit svårt att få arbetsro i klassrummet. Det har va-
rit stökigt, stimmigt och pratigt. En elev berättar även att han inte kommit överens 
med sin lärare. Detta är alla faktorer som bidrar till att eleverna får svårt att finna ar-
betsro, motivation och kunna koncentrera sig på skolarbetet, vilket kan leda till att 
man inte klarar kunskapsmålen i slutändan. Har man dessutom läs- och skrivsvårig-
heter eller andra hinder gör inte detta att det blir lättare för dessa elever att känna ar-
betslust och motivation som gör att de klarar målen. Som lärare måste vi våga säga 
ifrån och genom vår profession kunna skapa arbetsro och en lugn atmosfär i klass-
rummet, vilket kanske inte är så lätt. Dock är det skolans uppdrag att se till att alla lär 
och utvecklas och skulle det bli en konflikt mellan oss lärare och en elev, är det vårt 
ansvar att lösa den lösa den på ett eller annat sätt (SFS 1985:1100).  
 
En elev berättar att denna fick sitta ensam med läraren. Eleven berättar att denna 
upplevde det bättre än när denna var med i klassrummet, för då kunde eleven få sitta 
och räcka upp handen länge utan att läraren hann komma och hjälpa denna. Man kan 
fundera på hur elevens kunskapsinlärning har fungerat med endast läraren att in-
teragera med, då man enligt teorier lär i samspel med andra. Enligt Vygotskijs (1999) 
teori kan barnet utföra en handling i interaktion med andra innan det kan utföra det 
på egen hand och där utvecklingen sträcker sig från det sociala till det individuella. 
Dewey (2004) menar att människan utvecklas i samspel med sin omgivning.   
 
För att eleverna ska känna sig motiverade krävs det att de då och då ställs för en ut-
maning i skolan. Eftersom man som lärare har många elever i olika kunskapsnivåer 
som ska undervisas i ett och samma klassrum, är det viktigt att man känner eleverna 
så pass väl, att man kan anpassa undervisningen för varje elev. Undervisningen bör 
ligga på en nivå som eleven har möjlighet att uppnå samtidigt som den ska lära sig 
något nytt. Vygotskij (1999) kallar denna nivå för den närmaste utvecklingszonen. 
Dewey (2004) menar också att eleverna måste vara intresserade av det de gör. Det är 
en förutsättning för ett målinriktat arbete där det är lärarens uppgift att aktivt stimule-
ra elevens intresse. En ointresserad elev, lär sig ytterst lite. Läraren måste alltid ha i 
åtanke att alla elever är olika och att man måste ta vara på deras åsikter om exempel-
vis lektionsinnehåll för att lyckas nå ut till dem. 
 
För att nå fram till alla elever i klassrummet gäller det att man varierar både innehåll 
och inlärningssätt. Svenskämnet är ett ämne fullt av möjligheter och det bör inte vara 
en svårighet att jobba med många olika inlärningsstilar eller att stimulera många av 
de olika intelligenser som Gardner (2008) skriver om. En elev säger sig lära sig bäst 
när han får prata med någon och sedan göra saker. Enligt Gardners (2008) intelli-
gensprofil skulle denna elev kunna ha en kroppslig-kinestetisk intelligens, eftersom 
han är händig. Han skulle även kunna ha en social eller interpersonell intelligens, 
eftersom han trivs med att samtala och arbeta ihop med andra. En annan elev berättar 
att denna lär sig bäst då denna får arbeta enskilt. Då eleven helst arbetar ensam och 
självständigt, kan man enligt Gardners teori, koppla detta till att eleven skulle kunna 
ha en intrapersonell intelligens eller självkännedomsintelligens.  

6.3 Hjälp och stöd av lärare 
Man kan fundera på om eleverna i vår undersökning fått rätt sorts hjälp, en hjälp som 
är motiverande och passar just dem. Skolan kan ofta vara ganska enkelspårig och där 
man fortfarande använder sig av klassiska eller formalistiska inlärningsstilar (Malm-
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gren, 1996). Det kan göra att eleven har svårt att se helheten, vilket kan minska mo-
tivationen. Som lärare ska man som det står i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 
1994b), utgå från varje individ.  
 
Undervisningsinnehållet måste vara sådant att alla elever får växa upp och utvecklas 
på ett allsidigt sätt, vilket är principen om anpassad undervisning, något som är tyd-
ligt i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994b). Undervisningen skall förutom 
anpassning till elevens utvecklingsnivå och intellektuella kapacitet även ta hänsyn till 
elevens språkliga förutsättningar, hembakgrund och värderingar, vilket man också 
kan läsa i läroplanen för den obligatoriska skolan (Utbildningsdepartementet, 
1994b).  

6.4 Elevens eget ansvar för lärandet 
För att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande, vilket är den största bristen 
enligt undersökningsresultatet, gäller det att de tidigt får lära sig att ta ansvar, men 
även att känna lust att lära. Skolans elever måste redan i grundskolans tidiga år få 
lära sig att ta ansvar för eget arbete. De måste tränas i att arbeta efter ett slutdatum 
som ”deadline” där var och en ansvarar för att arbetet kommer in i tid. Omställning-
en blir annars för stor när de kommer upp till grundskolans senare år och då förvän-
tas ta ett större eget ansvar för sina studier. Eleverna i denna undersökning är alla 
medvetna om att ingen kommer att göra någonting åt dem. Detta har de insett först 
nu, när de lämnat grundskolan.  

6.5 Tidsaspekt och åtgärdsprogram 
Kraftfulla insatser måste sättas in i ett tidigare skede, för att eleven skall ha en möj-
lighet att hämta upp det den har missat. Detta för att fler elever skall få betyg i kärn-
ämnena i allmänhet.  
 
Det räcker inte att i slutet av år åtta eller början av år 9 få reda på att man riskerar att 
inte nå målen i något kärnämne, något som respondenterna berättade att de fått. Att 
få reda på det så sent kan i bästa fall leda till att motivationen till att ”fixa det” höjs 
men resultatet kan lika väl bli motsatsen. Är man redan skoltrött finns risken att man 
ger upp helt i ett sent skede då man känner att allt ändå är kört eller så kan det helt 
enkelt leda till en skoltrötthet som kunde ha undvikits. Åtgärder måste sättas in i god 
tid, men framförallt måste eleverna få reda på hur det ligger till i tid så att de har en 
chans att hämta upp sig istället för att falla längre ner i gropen. För att kunna ta sitt 
ansvar måste man få tid på sig för att tillsammans med sin lärare och målsman kunna 
lägga upp en långsiktig plan utifrån elevens förmåga så att den ska kunna lämna 
grundskolan och gå vidare till ett gymnasieprogram. Enligt Tholins (2006) avhand-
ling, har det framkommit att många skolor skrivit lokala måldokument, så att det va-
rit svårt för elever och föräldrar att kunna läsa och förstå vad som krävs av eleven för 
att uppnå målen för ett visst betyg.  
 
En elev berättade att han under högstadietiden inte fått hjälp förrän i slutet av år åtta. 
Han borde enligt SFS:s 4 § (Utbildningsdepartementet, 1985), fått hjälp hela högsta-
dietiden, i synnerhet då han berättar att han fått extrahjälp under de tidigare skolåren. 
Om han hade fått stödundervisning eller annan extrahjälp från år sju, hade han kan-
ske nått målen för godkänt. Förutsättningarna för detta hade sannolikt varit bättre om 
han fått denna hjälp. Detta kan ha varit en brist i kommunikationen mellan eleven 
och läraren när det gäller vilka grunder läraren bedömer eleven på. Detta är en vanlig 
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orsak till uteblivet betyg, skriver Dahlgren & Amu (2007) i sitt examensarbete. En-
ligt Skolverkets rapport (Skolverket, 2001b), handlar det om dåliga relationer mellan 
elever och lärare bland gruppen elever utan fullständiga betyg. 
 
Våra informanter är bara en liten del av alla de som slutar grundskolan utan betyg i 
ämnet svenska. År 2007 var det cirka 3,6 procent av alla elever som gick ut årskurs 
nio utan att nå målen i svenska och därför blev utan betyg i ämnet enligt Skolverket 
(2001b). Detta vill regeringen få bukt med genom att införa en särskild satsning för 
att stärka baskunskaperna läsa, skriva och räkna (Utbildningsdepartementet, 2008). 
Satsningen görs främst under de tre första skolåren för att upptäcka elever med svå-
righeter inom dessa områden för att kunna hjälpa dem att klara kunskapsmålen. Detta 
ska bland annat genomföras genom regelbundna kunskapskontroller. 

6.6 Lärarens förväntningar på eleven 
Det är viktigt att ställa tydliga och rimliga förväntningar och krav på eleven. För det 
första måste man som lärare ha en positiv människosyn i grunden och därmed en po-
sitiv syn på eleven. Genom att tro på och uppmuntra elever till ett fortsatt arbete kan 
man lyfta dem mer än vad man tror. Informanterna uppger att de tycker det är viktigt 
och att det känns bra att deras lärare tror på dem, vilket ter sig självklart eftersom det 
är mer givande att presentera ett bra resultat för någon man får en belöning av. En 
klapp på axeln eller ett uppmuntrande ord betyder mer än vad man kan ana. 

6.7 Varför det blev på ”detta viset” - Sammanfattning 
Man kan fundera på vad det är som har gjort att dessa fem elever inte har nått målen i 
ämnet svenska i grundskolan. Alla har uppgett att de haft extralärare och alla utom 
en har fått särskild undervisning i mindre grupper, men ändå har de inte lyckats. 
Skolverket (2001b) har kommit fram till att framträdande orsaker till att elever inte 
når kunskapsmålen är att man inte har anpassat arbetssätten efter den enskilda ele-
vens behov. De har även kommit fram till att det ofta brister i de personliga relatio-
nerna mellan elev och lärare bland elever utan fullständiga betyg (Skolverket, 
2001b).  
 
Informanterna själva menar att det beror på för litet engagemang från deras sida, som 
lett till att de inte fått betyg i svenska i grundskolan. 

6.8 Slutord 
Som nyutexaminerade likaväl som erfarna lärare är det viktigt att ha i åtanke att alla 
elever lär på olika sätt, och att man därför ska varva olika tekniker, samt teori och 
praktik. Vi bör även tänka på att försöka fånga och intressera alla våra elever, något 
som säkerligen inte är det lättaste. Viktigt är även att vi inte sopar problemen under 
mattan eller skjuter dem framför oss och då med orden: ”Det ordnar sig säkert. Vi ser 
tiden an.” Det är viktigt att vi tar tecken på inlärningsproblem eller liknande, på stort 
allvar och tar tag i problemen när vi upptäcker dem. Det är vårt ansvar att se till att 
alla har samma möjligheter att lära och utvecklas och därför kan vi inte bortse från 
detta.   
 
Dagens skola ser på många ställen ut som den gjorde för flera decennier sedan. Sam-
hället utvecklas och går framåt medan skolan många gånger står kvar och stampar på 
samma ställe. Det förekommer fortfarande lärare som saknar insikt och tar för givet 
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att deras inlärningsstil är den bästa, utan att egentligen veta vad eleverna tycker eller 
på vilket sätt varje enskild individ i klassrummet anser är det bästa sättet för just den 
att lära sig. Varje klassrum är fullt av olikheter och med tanke på dessa bör skolan ha 
en flexibel undervisning som kan anpassas till varje individ om man ska ha en möj-
lighet att uppnå läroplanens mål om en likvärdig möjlighet att lyckas för alla elever. 
Detta gör det omöjligt att ställa samma krav på alla elever inom alla områden.  
 
Genom detta examensarbete har vi fått fram ett resultat som vi inte förutspådde. Vår 
hypotes var att skolan hade brustit i sin hjälp till dessa elever, men resultatet visar att 
eleverna är nöjda med hjälpen, förutsatt eleverna svarat sanningsenligt. De ser istället 
sig själva och sitt engagemang i skolan som den bristande faktorn. Vi har härigenom 
förstått att elever egentligen vill klara målen och få betyg i svenska, men även i andra 
kärnämnen. Ibland blir det så att de inte orkar eller vill just för stunden och då måste 
vi lärare finnas som en uppmuntrande och upplyftande person i elevernas närhet. 
Eleverna anser att skulden inte ligger på oss lärare, något som vi själva måste ha i 
åtanke. Finns inte elevens vilja spelar det ingen roll vad vi arbetar med på lektioner-
na. Vi måste först tända gnistan hos eleven igen.  

6.9 Fortsatt forskning 
För att se om vårt resultat stämmer, skulle man kunna genomföra fler intervjuer med 
elever utan betyg och på fler platser. Man skulle även kunna undersöka vad lärare 
och föräldrar anser i frågan och ifall eleverna fått så mycket hjälp som de tycker.  
 
Majoriteten av de intervjuade eleverna anser att den största orsaken till deras avsak-
nad av betyg i svenska ligger hos dem själva. De uppger att de inte har lagt den tid 
som behövs på skolan för att klara av att nå godkänt. Många av dem menar att om de 
bara hade gjort det, då hade de med stor sannolikhet haft betyg i svenska redan i 
grundskolan. Om det är tiden som är den bristande faktorn skulle man kunna under-
söka vad det är som tar så mycket tid för dagens ungdomar så att de helt enkelt inte 
hinner eller orkar ägna sig åt skolan?  
 
Åtgärdsprogram ska uppföras då det finns risk för att en elev inte kommer att nå må-
len i något ämne. Motiverar dessa eleven till att kämpa hårdare, eller har de någon 
annan effekt? I vilken utsträckning sker uppföljning av åtgärdsprogrammen och spe-
lar dessa uppföljningar någon roll för hur det slutgiltiga resultatet, alltså betyget, ser 
ut?  
 
Vi har under detta examensarbete fått upp ögonen på hur stora skillnader det är mel-
lan flickors och pojkars läsförmåga. Det har fått oss att undra vad man kan göra för 
att lyfta pojkarnas läsförmåga så att de ska klara samhällets krav i framtiden.  
 
Detta är frågor som har väckts under arbetets gång och som skulle vara betydelseful-
la att forska om för att hitta ytterligare orsaker till varför det för vissa elever inte går 
hela vägen ut. 
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7 TACK 
Vi vill tacka de lärare på Individuella programmet, som hjälpt oss att genomföra 
denna undersökning, genom att de lagt tid och engagemang på att skicka ut fullmakt 
till berörda elever och deras målsmän. Vi vill främst tacka de modiga ungdomarna 
som ställde upp på intervju. Det är ett ganska känsligt ämne att prata om och i syn-
nerhet inför helt okända personer, samtidigt som det man säger spelas in på band.  
 
Tack alla ni som ställt upp, det är tack vare er detta examensarbete har kunnat 
genomföras! 
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BILAGA 1 
 
Fullmakt till omyndiga elevers föräldrar för samtycke till intervju. 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarprogrammet vid Högskolan i 
Kalmar. Under denna del av utbildningen skall alla studenter skriva ett examensarbe-
te. Detta arbete skall vara en undersökning där man studerar ett problemområde som 
är väsentligt för läraryrket och för de ämnen man har i sin lärarexamen .  
 
Vi har båda läst ämnet svenska och är intresserade av hur man kan hjälpa de elever 
som inte nått målen i ämnet, när de gick i grundskolan. För att ta reda på detta skulle 
vi vilja intervjua elever som går på IV-programmet på grund av att de inte har nått 
målen i svenska (och kanske inte i andra ämnen heller) om deras tankar kring varför 
de inte fått slutbetyg i svenska grundskolan och om något kunde ha gjorts annorlun-
da. 
 
Självklart kommer full anonymitet att råda. Vi garanterar att inga namn på vare sig 
eleverna eller på deras skola/skolor kommer att offentliggöras. Intervjuerna kommer 
att spelas in på band och sedan skrivas ut (transkriberas). Detta görs endast för att 
underlätta vårt eget arbete, och när det är färdigt kommer banden och transkriptio-
nerna att förstöras. 
 
Lämna in nedanstående talong till berörda lärare så snart som möjligt. 
 
Tack på förhand! 
 
 

 
____Målsman ger sin tillåtelse till att ni får intervjua nedanstående elev för er under-
sökning och vi är införstådda med att total anonymitet råder. 
 
___ Vi vill inte delta i undersökningen. 
 
 
Elevens namn:____________________________________ 
 
 
Målsman underskrift:______________________________________ 



 

1 

BILAGA 2 
 
Intervjufrågor 
Dina svar kommer absolut inte att offentliggöras utan detta arbete är helt anonymt 
och endast till för vårt examensarbete. Vi kommer att förstöra banden när arbetet är 
avslutat. 
 
Det som står inom parentes är eventuella/förtydligande följdfrågor. 
 

• Om jag förstått det rätt har du inte fått något avgångsbetyg i svenska i 9:an? 

• Kan du berätta hur du upplevde svensklektionerna i grundskolan? (Vad tyckte 

du om ämnet svenska? Vad var bra/dåligt? Hur jobbade ni mest i svenskäm-

net i år 7-9? (grupparbete, enskilt arbete, bibliotek etc.) )Vilket arbetssätt pas-

sade dig bäst? Hur lär du dig bäst? Kunde du själv påverka hur du skulle job-

ba i svenskan? (Förslag på något som kunde gjorts bättre/annorlunda? ) 

• Anser du att du har fått den hjälp och det stöd som behövs för att ha chans att 

nå målen för godkänt? Vilken typ av hjälp och av vem? 

• Vilka förväntningar upplevde du att din lärare hade på dig när det gäller t.ex. 

dina prestationer och uppförande i svenskämnet? Vad har det betytt tror du? 

• Vad tror du var orsaken till att du inte fick betyg i svenska i grundskolan? 

(Varför blev det på detta viset tror du?) (Utnyttjade du tiden i skolan på ett 

bra sätt?) (Hur var situationen i klassen? (Arbetsro?) (Skoltrötthet?) 

• Hur har det gått i de andra kärnämnena matematik och engelska? 

• Hur kändes att inte få något betyg i ämnet svenska? (Brydde man sig?) 

• Har din lärare motiverat eller informerat dig om varför du inte nådde målen? 

Vad sa läraren? När fick du veta att du inte nådde målen?  

• Gjordes det något åtgärdsprogram tillsammans med dig och din målsman? 

Uppföljning? (Diskuterades vad som skulle göras för att du skulle klara må-

len?) 

• Har du någon form av läs- och skrivsvårigheter? (Diagnos?) 

• Hur är det att gå i gymnasieskolan jämfört med grundskolan? 

• Vad händer i framtiden? Tror du att din avsaknad av betyg från grundskolan 
har någon betydelse för din framtid? (För att få arbete t.ex?) 

 
Tack för din medverkan! 
 


