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Abstract 
 

The purpose of this study is to explore students’ perceptions and experiences of the school-

subject Swedish. Ten qualitative interviews with students in school year nine have been 

carried out and the results of these interviews constitute the basis of this study. 

The result shows that students have a straight-forward attitude towards Swedish as a school-

subject. The students identify skills such as reading, writing and speaking, and work in school 

mainly concerns perfecting these skills. The students think of Swedish as a subject with a 

clear purpose and find it important and useful.  

The result also shows that the students want grading for the purpose of further motivation. 

However, grading alone is not enough. The pupils also need comments about their work. 

What is good and what could be improved?   

The study further shows the importance of good student-teacher relations. It is necessary to 

communicate goals, aims, strengths and weaknesses for progression to take place.  
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1 Inledning 
 

Komplexiteten och de många gånger motstridiga förhållningssätt som styrdokumenten anger 

bidrar till att svenskämnets kärna fortfarande är en fråga för lärarkåren. Kursplanen för 

svenska i grundskolan (Skolverket 2000) påpekar att skolämnet svenska består av två delar, 

litteratur och språk, och att dessa ska behandlas som en helhet. Dessutom har svenskämnet ett 

tudelat kunskapsuppdrag: det innehåller såväl färdigheter, såsom läsning och skrivning, som 

kunskaper om författare och litterära verk. Lägg därtill det demokratiuppdrag som är ett 

övergripande mål i läroplanen.  

Hyllmeter har skrivits om svenskämnets identitetsbekymmer och flertalet försök har gjorts att 

reda i röran. Malmgrens (1996) ämneskonceptioner har fått stort genomslag och Molloys 

(2007) senaste bidrag till den svenskämnesdidaktiska diskursen lanserar en ny 

ämneskonception med utgångspunkt i just Malmgrens gamla: svenska som erfarenhets-

pedagogiskt demokratiämne.  

Så långt lärarperspektivet som är symptomatiskt för forskning om svenskämnet. Elev-

perspektivet är ovanligt. Men skolan består av elever också och det är eleverna som främst 

utgör fokus i denna studie. De studier med elevperspektiv som ändå har gjorts har främst rört 

konkreta studieresultat, mätning av kunskapsnivåer och internationella jämförelser. Det finns 

också studier om elevers känslor och uppfattningar om bedömning och prov samt vad som 

motiverar elever i skolarbetet. Men studier om attityder och ämnessyn är mer sparsamt 

förekommande. Skolverket har utfört attitydundersökningar bland elever (senast NU-03, 

Skolverket 2004) där frågorna rör allt från hur eleverna trivs i skolan till vad de tycker om de 

olika ämnena. 

Hur uppfattar eleverna svenskämnet i skolan? Är svenskämnets kunskapsinnehåll och 

övergripande syften tydliga för dem, eller kännetecknas elevernas uppfattning om 

svenskämnet av känslor av otydlighet och splittring? Detta är frågor som denna uppsats syftar 

till att besvara.  

 



 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några elever uppfattar och upplever ämnet 

svenska i skolan, samt vad eleverna har för förhållningssätt till betyg och bedömning i 

svenskämnet. Jag är intresserad av hur elevernas förståelse för svenskämnets identitet ser ut 

och hur de uppfattar syftet med svenskundervisningen i skolan.  

En kontinuerlig kommunikation med eleven om hur denna ligger till i förhållande till de 

kriterier som finns i kursplanen är en förutsättning för goda resultat i skolan. Därför kommer 

undersökningen också att beröra frågor om elevernas tankar om och attityder till bedömning 

och betyg. 

Mina frågeställningar är: 

Hur uppfattar eleverna svenskämnets syfte och innehåll?  

Vad har eleverna för attityd till bedömning och betyg i svenskämnet? 

 

3 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer jag att börja med en historisk tillbakablick på svenskämnet. Hur har 

svenskundervisningen sett ut genom tiderna? Vilka traditioner har ämnet? Vidare kommer jag 

att undersöka dagens kursplaner i svenska för grundskolan. Vilka syften och vilket innehåll 

anger styrdokumenten för svenskundervisningen? Därefter kommer jag att redogöra för några 

röster i debatten om svenskämnets identitet och kärna. Avslutningsvis kommer jag att titta på 

forskning om svenskämnet ur ett elevperspektiv.  
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3.1 Svenskämnet i grundskolan 
 

3.1.1 Svenskämnet i ett historiskt perspektiv 
Undervisning i modersmålet har skett under lång tid i Sverige men skolämnet svenska har en 

betydligt kortare historia (Thavenius 1999). 1807 års läroverksstadga innebar början till ett 

svenskämne såsom vi känner det idag. Tidigare hade kunskaper i svenska språket, enligt 

Thavenius (1999), varit förutsatta hos de elever som genomgick högre utbildning. Det var 

istället latinet som dominerade undervisningen. Hos större delen av befolkningen begränsades 

undervisningen i modersmålet till färdighetsträning: läsning och skrivning. Men i och med 

1807 års stadga påbörjades alltså svenskämnets etablering i skolan, först på läroverken och 

senare, från 1842, i folkskolan. Thavenius (1999) menar att första hälften av 1800-talet kan 

ses som en upptakt. Det är först under andra hälften av 1800-talet som svenskämnets 

huvudsakliga innehåll fastställs: språkkunskaper och litteratur.  

Folkskolans första normalplan 1878 angav såväl innehåll som metodik för 

modersmålsundervisningen (1999). Under samma tidsperiod startades de första flickskolorna 

som kom att bilda en egen skolform. Svenskundervisningen hade en stark ställning på 

flickskolan, till skillnad från den svenskundervisning som bedrevs på läroverken. I flickskolan 

hade särskilt litteraturundervisningen en stark ställning. I yrkesskolan var förhållandena 

annorlunda. Svenskundervisningen var begränsad till innantilläsning och skrivning. 

Thavenius (1999) urskiljer sålunda fyra olika skolformer som alla hade sin bild av vad 

modersmålsundervisningen borde innehålla. Under första häften av 1900-talet stärktes 

svenskämnets roll ytterligare när timplanen successivt ökade (1999).  

Under andra hälften av 1900-talet bildades den nioåriga obligatoriska grundskolan (Thavenius 

1999). Läroverk, flickskola och yrkesskola slogs ihop till en gymnasieskola, och därmed 

skulle tre olika svenskämnestraditioner samsas om utrymmet i timplanen (1999).  

Svenskämnets utveckling under 1960- och 70-talet kännetecknades enligt Malmgren (1996) 

av en utvidgning. Nytt stoff och nya moment tillkom och de traditionella grundpelarna 

språklära och litteraturhistoria fick nu samsas med studieteknik, kunskaper om massmedier 

och upplevelseläsning. De läroplaner som tillkom under denna tid, Lgr62 och Lgr69, 

kännetecknas av detaljerade metodanvisningar och en momentstyrd formaliserad 

undervisning (Malmgren 1996).   
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Malmgren (1996) menar att 1980-talets läroplan Lgr80 förvisso andades funktionalism men i 

praktiken bedrevs svenskundervisningen ute på skolorna med hjälp av läromedel som var 

strikt formalistiska. Malmgren beskriver 1980-talets svenskundervisning med att det fanns ”en 

klyfta mellan retorik och praktik” (1996:102). Kursplanens retorik skilde sig markant från den 

faktiska skolpraktiken. Symptomatiskt nog blev Lgr80s första kursplan inte gammal utan 

1988 kom en ny (Malmgren 1996). Lgr80s första kursplan hade blivit kritiserad för en 

bristande betoning på litteraturundervisningen. Kulturarvet fick så en renässans i 1988 års 

kursplan. I övrigt var även denna kursplan detaljerad och angav såväl arbetsmetoder som 

innehåll för svenskundervisningen (Malmgren 1996). 

1994 kom så den senaste läroplanen för grundskolan, Lpo94. Den kursplan vi har idag (senast 

reviderad 2000) skiljer sig ganska markant från de som funnits tidigare. Den är mycket 

kortfattad jämfört med tidigare kursplaner. Makten över innehåll och metoder har lämnats 

över till de enskilda skolorna i stället för att som tidigare, vara centraliserad. Språkets roll har 

stärkts i förhållande till litteraturundervisningen, men att svenskämnet består av två delar, 

litteratur och språk och att dessa ska behandlas som en helhet, står klart. Malmgren menar 

dock att kursplanens begränsade utrymme gör det svårt för lärarna att vidare utläsa hur en 

sådan undervisning kan se ut (1996). 

I ett försök att bringa ordning i de undervisningspraktiker som traditionellt förekommit, och 

förvisso fortfarande förekommer i svenskundervisningen, har Malmgren (1996) 

utkristalliserat tre svenskämneskonceptioner: svenska som färdighetsämne, svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Dessa 

konceptioner bör enligt Malmgren (1996) ses som teoretiska konstruktioner snarare än som 

reella undervisningspraktiker, men de kan ändå vara användbara för att beskriva 

svenskämnets komplexitet och mångfacetterade karaktär.  I svenska som färdighetsämne 

isoleras träning av diverse färdigheter, såsom skrivträning, stavning och grammatik. Svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne fokuserar läsning och författarstudier, ett förmedlande 

av kulturarvet i syfte att ge eleverna en gemensam kulturell referensram. Svenska som 

erferenhetspedagogiskt ämne sätter individen i fokus och inriktar sig på kommunikativa och 

funktionella aspekter av språket. Elevgruppens unika förutsättningar och intressen ska utgöra 

startpunkten i undervisningen, som främst ska främja den individuella identitetens utveckling 

(Malmgren 1996). 
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3.1.2 Svenskämnet i styrdokumenten  
 

Den inriktning undervisningen i svenska ska ha i skolan anges i läroplaner och kursplaner, för 

grundskolan Lpo94. I kursplanerna finns information rörande de olika ämnena i form av 

övergripande syften och mål, anvisningar om bedömningsgrunder och mål för de olika 

betygsstegen.  

Enligt grundskolans kursplan för svenska (Skolverket 2000) är ett övergripande syfte med 

undervisningen i ämnet: 

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. 

 

Elevernas språkliga utveckling står i fokus. Att språkförmågan är en grundläggande färdighet 

som påverkar kunskapsutvecklingen i alla skolämnen betonas. Skönlitteratur, film och teater 

ska bidra till att stärka elevernas identitet samt bana väg för ökad interkulturell förståelse. Det 

betonas också att svenskämnet består av två huvuddelar, litteratur och språk, och att dessa ska 

behandlas som en helhet.  

Skolverkets ämnesrapport för svenska och svenska som andraspråk i grundskolan (Skolverket 

2005) visar att det som främst styr undervisningen i svenska, enligt lärarna, är kursplanens 

uppnåendemål. För grundskolan finns följande uppnåendemål i kursplanen (Skolverket 2000):  

Eleven skall: 
– aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett 

arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt,  
 
– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt 

saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt 
kunna reflektera över det, 

 
– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap 

med betydelse för människors sätt att leva och tänka, 
 
– kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild, film och teater,  
 
– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, 

både vid skrivande för hand och med dator,  
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– ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk. 

 

Bergöö (2005) menar att den ämneskonception som framkommer vid läsning av 

uppnåendemål och betygskriterier i kursplanen för svenska i grundskolan är svenska som ett 

färdighetsämne. Det är språk och litteratur som dominerar, men med ett uttalat 

färdighetsperspektiv. I de mer övergripande beskrivningarna av svenskämnet hittar Bergöö 

förvisso skrivelser som skulle kunna tas för argument att bedriva en erfarenhetsbaserad 

undervisning i grundskolan, men det är ändå svenska som färdighetsämne som främst 

beskrivs (2005).  

 

3.1.3 Svenskämnets identitet 
 

Molloy (2002) menar att det inte går att prata om ett svenskämne. Varje enskild lärare bär 

med sig sin egen bild av vad svenskämnet innebär. Denna bild baseras på den 

svenskundervisning läraren själv har mött under sin skolgång. På detta sätt menar Molloy 

(2002) att det traditionella svenskämnet reproducerar sig självt. Anledningen till att det ser ut 

så här är, enligt Molloy, det tolkningsutrymme som kursplanerna lämnar (2002). I 

kursplanerna anges vilka färdigheter eleverna ska utveckla men inte vilket kunskapsinnehåll 

eleverna ska ta del av. Detta gör att lärarna konstruerar sin egen variant av ämnet, genom att 

exempelvis ta ställning till vilken litteratur som ska behandlas. Molloy (2002) menar att en 

stor del av svenskämnets identitet beror på den enskilde läraren. Det är den enskilde läraren 

som bestämmer kunskapsinnehållet i det egna klassrummet (2002). 

Bergöö (2005) studerar vilken ämnessyn blivande svensklärare har. Bergöö kommer fram till 

att merparten av lärarstudenterna bär med sig traditionella ämneskonceptioner från när de 

själva gick i skolan. Studenterna i undersökningen talar om ett gammalt och ett nytt 

svenskämne, där det gamla står för en färdighetsbaserad ämneskonception och det nya står för 

en erfarenhetspedagogisk ämneskonception. Det nya svenskämnet beskrivs av studenterna i 

undersökningen som otydligt och Bergöö (2005) menar att detta kan vara orsaken till att det 

gamla svenskämnet fortfarande dominerar i praktiken. Det har en tydligare struktur med ett 

givet innehåll och väl beprövade metoder. Det gamla svenskämnet är välkänt och inget som 

behöver motiveras för elever, kollegor och föräldrar (2005).  
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Elmeroth (2005) menar att diskussioner om ämneskonceptioner tenderar att framhålla svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne på bekostnad av svenska som färdighetsämne och att detta 

är olyckligt. Undervisningen bör, enligt Elmeroth (2005), utgå från elevernas egna 

erfarenheter, men den kommunikativa aspekten av språkanvändningen ska genomsyra 

lektionerna. Eleverna ska kunna använda språket för att kommunicera egna tankar och 

erfarenheter med andra. För att exempelvis kunna uttrycka sig begripligt i skrift måste 

eleverna få lära sig de normer som finns vad gäller skriftspråk. Skolverkets ämnesrapport för 

svenska och svenska som andraspråk i grundskolan (Skolverket 2005) visar att eleverna anser 

att de inte behärskar skriftspråkets normer. Rapporten visar att lärarnas krav på korrekthet vad 

gäller elevernas skriftliga produktion är låga och att eleverna uppvisar stora brister i språklig 

korrekthet i skrift. Elmeroth (2005) menar att strävan efter funktionalism i elevernas 

skrivande riskerar att leda till att stora elevgrupper lämnar skolan utan att kunna kommunicera 

med andra i skrift. ”En viktig utmaning för ämnets framtida utveckling blir härigenom att 

skapa en helhetssyn som innebär att olika språkliga färdigheter samspelar med ett funktionellt 

innehåll” (Elmeroth 2005:48).  

Med utgångspunkt i Malmgrens (1996) ämneskonceptioner förespråkar Molloy (2007) 

ämneskonceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Molloy menar att 

med denna ämneskonception kan läroplanens övergripande demokratiuppdrag tydligare sätta 

sin prägel på svenskundervisningen. Molloy (2007) menar också att konceptionen ger läraren 

tydligare vägledning vad gäller arbetsformer i svenskundervisningen. Elevernas egna 

erfarenheter ska vara utgångspunkt i en undervisning som bör syfta till att eleverna utvecklar 

förmågan att såväl kommunicera sina egna tankar som att ta del av och värdera andras 

(Molloy 2007).  

 

 

3.2 Elevperspektiv på svenskämnet  

 

3.2.1 Attityder till svenskämnet 
 

Skolverkets nationella utvärdering av skolan, NU-03 (Skolverket 2004), har genomförts bland 

lärare, elever, föräldrar och allmänhet med syfte att ta reda på vilka attityder gentemot skola 

och undervisning som finns i samhället. Undersökningarna berör bland annat de enskilda 
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skolämnena och attitydrapporten från 2004 (Skolverket) visar att 79 % av eleverna i 

grundskolan anser att svenskämnet är ett viktigt ämne i skolan. Samtidigt angav 64 % att de 

tyckte att det var ett roligt ämne.  

Skolverkets ämnesrapport för svenska och svenska som andraspråk (2005) visar att eleverna 

tycker att svenskämnet är nyttigt och intressant. Eleverna tycker att det är roligt att läsa och 

diskutera. Mindre kul är det att jobba med grammatik. Att träna muntlig framställning är 

något som eleverna uppger att de ofta gör på lektionerna, medan skrivträning upptar färre 

undervisningstimmar (Skolverket 2005).  

 

3.2.2 Motivation och kommunikation – framgångsfaktorer i skolan 
 

Skolverkets ämnesrapport (2005) visar att läraren har stor betydelse för elevens attityd och 

självförtroende i ämnet. En lärare som stöttar och uppmuntrar påverkar elevernas prestationer 

i svenskämnet positivt. Ett positivt arbetsklimat i klassrummet och en god undervisning är 

andra faktorer som eleverna anser vara viktiga för bra resultat (Skolverket 2005). 

Giota (2006) diskuterar vad som motiverar elever till lärande. En elev kan drivas av en 

strävan att uppnå olika lärandemål. Det innebär att eleven har en inre motivation och vill lära 

sig för lärandets skull. Eleven strävar efter utökade kunskaper inom de olika skolämnena. 

Motsatsen kan sägas vara elevens strävan efter prestationsmål, där motivationen sägs vara 

yttre, det vill säga att eleven drivs av föräldrarnas prestationskrav eller en strävan att vara bäst 

i klassen. Att studera för att få höga betyg skulle alltså med denna uppdelning vara en strävan 

efter prestationsmål (Giota 2006). 

Giota (2006) visar att de elever som har både kort- och långsiktiga mål och som drivs av både 

lärande- och prestationsmål, är de elever som klarar sig bäst i skolan. Om målen dessutom 

både socialt och kognitivt stämmer överens med lärarens mål så leder det till ännu bättre 

resultat. Det gäller alltså för läraren och eleven att tala samma språk. 

Enligt Per Måhl (1998) är det i princip det faktum att eleverna i förväg känner till de krav och 

kriterier som gäller för bedömningen som avgör om de lyckas eller inte. Att veta vilka mål 

som gäller för undervisningen ger enligt Måhl eleverna mening med skolarbetet. Att 

någonting är meningsfullt torde innebära att man tar arbetet på allvar. Därmed är det en av 

lärarens viktigaste uppgifter att kontinuerligt kommunicera aktuella krav och kriterier för 

bedömning (1998).  
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Black m.fl. (2004) menar att kvalitén på kommentarerna är avgörande för om de kommer att 

bidra till elevernas kunskapsutveckling eller inte. Kommentarerna måste enligt Black m.fl. 

(2004) vara relaterade till elevernas kunskaper och inte till person. Att enbart berömma är 

alltså ingen fruktbar väg. Beröm kan enligt Black m.fl. öka självförtroendet hos en elev, men 

ökar inte nödvändigtvis lärandet. Att däremot peka på förbättringspunkter och att i detalj visa 

vägen till högre kvalitet i elevernas arbete skapar enligt Black m.fl. en inre motivation för 

eleverna. Kunskapsutvecklingen synliggörs och det är motiverande för eleven att se sin egen 

progression. Det gäller alltså för lärarna att visa varje enskild elev att det finns en väg till mer 

kunskaper och större förmåga inom varje enskilt ämnesområde (2004).  

 

 

3.3 Sammanfattning 
 

Skolans svenskämne har förändrats åtskilliga gånger under de senaste 200 åren. 

Språkundervisning och litteraturundervisning har ofta kämpat om utrymmet i timplanerna. 

Med tiden har flera moment tillkommit och idag är svenskämnet komplext med många mål 

och syften.   

Skolans styrdokument har förändrats i samma takt. Från att ha innehållit detaljerade 

anvisningar om vad undervisningen ska innehålla, till att som i vår aktuella läroplan Lpo94 

med tillhörande kursplan vara mycket kortfattad. Otydligheten i kursplanerna gör att 

förändringar har svårt att få genomslag ute i skolorna. Även forskarvärlden har svårt att ge 

svenskämnet en identitet.  

Elevernas perspektiv i skolforskningen är sparsamt förekommande. Attitydundersökningar 

visar att eleverna tycker att svenska är ett viktigt och roligt ämne. Forskning visar att 

motivation och kommunikation med läraren har en positiv inverkan på elevernas prestationer i 

skolan.  
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4 Metod 
 

Eftersom denna uppsats syftar till att undersöka hur elever i skolår 9 uppfattar och upplever 

svenskämnet så föll valet av metod på kvalitativ intervju. Mitt främsta intresse är inte att få 

fram statisktiskt säkerställda kvantitativa resultat utan jag är mer inriktad på en djupare 

förståelse av de enskilda elevernas attityd till svenskämnet samt hur de resonerar om ämnen 

som bedömning, kunskaper och svenskämnets karaktär. Kvale (1997) menar att den 

kvalitativa intervjun är en bra metod att använda när det gäller att ta reda på hur människor 

uppfattar sin omvärld. Genom samtalet skapas ny kunskap (1997). 

 

 

4.1 Urval 
 

Jag intervjuar elever i skolår 9 av flera anledningar. De befinner sig i slutet av den 

obligatoriska skolan och har vid det här laget en lång erfarenhet av att vara elever i den 

svenska skolan. Frågor om betyg och bedömning är angelägna i slutet av skolår 9 då 

gymnasievalet är något som till stor del upptar elevernas tankar. Det finns också pragmatiska 

skäl till varför jag valt skolår 9. Jag arbetar på en grundskola och har därmed tillgång till en 

klass 9. Jag tror att det kan vara en fördel att jag känner eleverna jag ska intervjua. De 

behöver inte vara nervösa inför en okänd forskare utan samtalet kan flyta på från start. En 

nackdel kan vara att eleverna säger det de tror att jag vill höra och att de tänker att deras svar 

påverkar betygen. Det är ju ändå så att jag är betygssättande lärare i klassen. De frågor jag 

ställer rör inte direkt ämneskunskaper i svenska, men detta faktum är ändå något jag kommer 

att beakta under undersökningens gång.  

Klassen informerades om syftet med undersökningen och eleverna ombads att fundera på ifall 

de ville medverka eller inte. Efter en vecka återkom jag med frågan och det visade sig då att 

det var 10 elever som ville delta. Klassen som helhet består av 27 elever. 
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Underlaget till undersökningen är alltför litet för att kunna leda till generaliserbara resultat. 

De elever som har intervjuats representerar helt enkelt bara sig själva och sina individuella 

åsikter. Däremot kommer försök att göras att koppla elevernas individuella åsikter till de 

forskningsresultat som har redovisats i teoridelen. 

 

 

4.2 Kvalitativ intervju 
 

Enligt Kvale (1997) bör man skilja på forskningsfrågor och intervjufrågor. Forskningsfrågor 

är de tematiska frågeställningar som forskaren söker svar på i undersökningen. Dessa 

kännetecknas enligt Kvale (1997) ofta av en hög grad av akademiskt språk som i de allra 

flesta fall inte lämpar sig särskilt väl att använda i en intervju. Därför behöver frågorna göras 

om för att bättre tjäna sitt syfte i en intervju. Den typ av frågor som ställs bör enligt Kvale 

(1997) vara korta och enkla. Dessa frågor kallas intervjufrågor och kan ge svar åt flera 

forskningsfrågor likväl som flera intervjufrågor kan behövas för att ge svar åt en enda 

forskningsfråga (1997).  

De intervjuer som jag kommit att genomföra har tenderat att bli samtalsliknande snarare än att 

ha karaktären av fråga-svar-intervju. Intervjuer av detta slag brukar kallas för 

halvstrukturerade intervjuer (Kvale 1997). Halvstrukturerade intervjuer kännetecknas av att 

intervjuaren har en klar bild av vilka teman som ska avhandlas under intervjun och även ett 

batteri av frågor att ställa, men beroende på hur intervjun fortlöper är intervjuaren fri att 

lämna strukturen till förmån för att samtalet med den intervjuade ska flyta på (Kvale 1997).  

Att använda sig av en kvalitativ intervju som forskningsmetod innebär en ganska stor frihet 

för undersökaren, enligt Kvale (1997). Det finns inga strikta regler att följa utan undersökaren 

är fri att välja den teknik som passar bäst. Denna frihet kan skapa problem för framför allt den 

oerfarne intervjuaren, menar Kvale (1997). Just avsaknaden av bestämda metoder och 

standardtekniker gör det svårt att läsa sig till kunskaper i intervjuteknik. Snarare måste denna 

färdighet övas upp. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer, vilket även innefattar 

planering och sammanställning av resultat, blir undersökaren allt skickligare (Kvale 1997).  

En provintervju genomfördes. Det gav mig tillfälle att pröva om mina frågor fungerade som 

jag hade tänkt. Det visade sig att de frågor jag hade formulerat var alltför komplexa, varför 

jag fick omarbeta min intervjuguide (Bilaga 1) inför nästa intervjutillfälle.  
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Intervjuerna genomfördes på skolan under skoltid, i olika klassrum. Det hade varit 

fördelaktigt om samma lokal hade kunnat användas under samtliga intervjuer men detta var 

inte möjligt. Det är troligt att elevernas associationer under samtalen påverkas av vilken lokal 

de sitter i. Till exempel jämför säkert eleverna svenskundervisningen med bildundervisningen 

om intervjun sker i bildsalen.  

Samtalen genomfördes ostört, det fanns inga distraherande moment såsom ljud eller störande 

knackningar.  

Intervjuerna spelades in på en mp3-spelare. Enligt Kvale (1997) finns risken att informanten 

blir självmedveten och nervös av att bli inspelad. Ett alternativ till att spela in ljudet är att 

anteckna under tiden intervjun pågår, eller att anteckna efteråt. Jag har bedömt att 

ljudinspelning har varit det bästa alternativet i denna undersökning. Om anteckningar förs 

under själva samtalet finns en risk för sämre flyt. Om anteckningar görs i efterhand finns en 

risk att viktig information glöms bort (Kvale 1997). 

 

 

4.3 Analys 
 

Enligt Kvale (1997) finns det inga absoluta metoder för att analysera en kvalitativ intervju. 

Istället lämnas forskaren i viss mån till sig själv och sitt sunda förnuft vad gäller bearbetning 

och analys av resultat. Enligt Norrby (2004) innebär transkription en överföring av talad text 

till skriven text. Det finns flera olika sätt att transkribera. Norrby (2004) menar att det är syftet 

med intervju och analys som avgör transkriptionsmetoden. Om det är viktigt att i 

transkriptionen kunna överföra betoning, pauser och tonfall, krävs en mycket noggrann och 

exakt transkription (2004). I föreliggande undersökning är det dock andemeningen i det som 

sägs som är det viktiga. Jag har därför valt att göra en ganska grov bastranskription som ligger 

nära skriftspråket. Pauser har jag markerat med […]. 

Jag har, efter inspelning och transkribering av intervjuer, skrivit ut alla intervjuer för att 

därefter läsa igenom och kategorisera utsagorna efter mina frågeställningar. 
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4.4 Etik 
 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) skapar forskning kunskap, kunskap 

som kan leda till förbättrade levnadsvillkor för människor. Det är därför en samhällelig plikt 

att bedriva forskning. Detta kallas för forskningskravet. Mot detta ställs individskyddskravet. 

Som deltagande i forskningsundersökningar skyddas informanten av de krav som ställs på 

forskaren för att säkerställa att forskningen bedrivs i enlighet med de etiska och moraliska 

riktlinjer som Vetenskapsrådet har tagit fram. Det första är informationskravet. Det innebär 

bland annat att forskaren har skyldighet att informera deltagarna i undersökningen om syftet 

med densamma. Det andra är samtyckeskravet som innebär att forskaren ska inhämta 

samtycke till deltagande i undersökningen. Om informanten är under 15 år bör målsmans 

samtycke också inhämtas. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att 

informantens identitet inte ska kunna röjas av utomstående. Det fjärde kravet är 

nyttjandekravet som innebär att det material som insamlas inte får användas i andra syften än 

just forskning.  

För att följa dessa krav skrev jag ett missivbrev (Bilaga 2) där jag redogjorde för syftet med 

min undersökning. Brevet var ställt till elever och föräldrar i klass 9, men eftersom eleverna 

alla är över 15 år, samt att jag bedömde att intervjufrågorna inte var av känslig art, så begärde 

jag inte in föräldrarnas tillstånd för intervju utan eleverna fick själva bestämma om de ville 

vara med eller inte.  

Under transkriberingen av intervjuerna har alla namn som kan röja elevens identitet uteslutits 

och i presentationen av undersökningens resultat har jag använt bokstäverna A-I istället för 

namn. 

Jag har även varit noga med att informera eleverna om att resultaten av intervjuerna inte 

kommer att användas på något annat sätt än för just forskning. Jag kommer exempelvis inte 

att använda elevernas svar vid betygssättning. Intervjumaterialet, ljudfiler samt 

transkriptioner, bevaras i min ägo. 
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4.5 Metoddiskussion 
 

Det faktum att jag har intervjuat elever som jag själv undervisar innebär förstås både för- och 

nackdelar. De fördelar jag sett har övervägt nackdelarna, men jag vill ändå diskutera dem. 

Den största fördelen är att jag känner dessa elever väl, liksom de känner mig. Eleverna 

verkade avslappnade och bekväma under intervjuerna. De tyckte att det var roligt att 

medverka och att det var ett lättsamt samtal. Det fanns alltså ingen tröskel att komma över för 

att få samtalet att flyta på, utan vi kunde börja med en gång.  

En stor nackdel med att jag intervjuar mina egna elever är att det är jag som sätter elevernas 

betyg. Det finns alltså en beroendeställning och en underliggande maktstruktur som kan 

påverka resultatet. Risken är att eleverna undviker att säga sådant som kan uppfattas som 

kritik gentemot läraren eller ämnet. Detta är jag medveten om och jag kommer att ta hänsyn 

till detta i analys och diskussion genom att förhålla mig kritiskt till elevernas utsagor. 

En fördel är att det material och de frågor jag behövt ställa har reducerats eftersom jag i de 

allra flesta fall mycket väl känner till det som eleverna refererar till. När de till exempel talar 

om redovisningar som de gjorde i höstas, så vet jag vad de menar och behöver alltså inte ställa 

några följdfrågor angående detta.  

Det finns emellertid en risk att jag missar att förklara sådant som är underförstått mellan mig 

och eleverna och att detta påverkar läsarens förståelse av resultatet negativt.  

Vad gäller undersökningens validitet och reliabilitet så är det möjligen också en nackdel att 

jag och eleverna känner varandra väl. Det kan ju hända att jag har missförstått och tolkat 

felaktigt och att en intervjuare utan samma förkunskaper om eleverna och deras skolsituation 

hade ställt andra frågor och kommit fram till andra resultat. Detta är enligt Kvale (1997) den 

stora nackdelen med kvalitativa undersökningar och det gäller inte bara själva 

intervjusituationen utan hela arbetsprocessen.  
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5 Resultat 
 

I denna del av uppsatsen kommer jag att redovisa resultatet av intervjuerna. Jag har delat upp 

avsnittet i två delar utefter mina frågeställningar: Hur uppfattar eleverna svenskämnets syfte 

och innehåll? och Vad har eleverna för attityd till bedömning och betyg i svenskämnet? 

 

5.1 Hur eleverna uppfattar svenskämnets syfte och innehåll 

 
 

5.1.1 Svenskämnets innehåll 
 

Det spontana förstasvaret som eleverna ger när de får frågan om vad man gör på 

svensktimmarna i skolan är att man läser och skriver, alltså främst färdighetsträning.  Att man 

övar muntliga förmågor framkommer också, oftast efter lite funderande. Eleverna får till 

exempel öva sig på att redovisa för andra och att prata och argumentera i smågrupper. Den här 

elevens utsaga är typisk för de elever jag har intervjuat: 

E:   Ja, nu håller vi på och läser en bok, Ondskan. Och… annars brukar vi göra…ja, typ 
uppgifter. Lite nationella prov och grejer. Det är väl vad vi håller på med.  

Int: Mmm. Så man läser, och… 
E:  Ja, och skriver och redovisar och grejer.  

 

En elev kopplar ihop svenskundervisningen med en specifik lärobok: 

H: Vi pysslar med… läser böcker. Det har vi gjort många gånger. Redovisat och diskuterat 
frågor och skrivit. Sen har vi… ja, förra terminen gjorde vi en egen redovisning. Det var 
kul. Och liksom bra att träna för att stå inför folk och prata. Och sen har vi den här 
Svenska Nu [läroboken] också som vi inte har jobbat så mycket med. Det är det jag tänker 
på när vi ska jobba med svenskan att vi ska jobba i den. När jag tänker så här: svenska, 
att vi ska jobba i boken, men det är inte så ofta vi gör det. Vi har så mycket annat att göra.  

 

Eleverna ser främst på svenskämnet som ett färdighetsämne. De identifierar byggstenar såsom 

läsning, skrivande och muntlig framställning. Det är träning av dessa byggstenar som 
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svenskundervisningen i skolan består av. Flera av eleverna blir lite vaga när de talar om det 

som inte låter sig fångas som ren färdighetsträning. 

B: Ja, och typ vad man tycker om saker och… reflekterar olika saker… 
 

Eleverna kategoriserar främst innehållet i svenskundervisningen i färdigheterna läsa, skriva 

och tala. De läser böcker och diskuterar innnehållet, antingen i en läslogg eller muntligt. De 

tränar på att skriva genom att skriva berättelser eller öva i läroboken. Muntliga färdigheter 

övas genom att redovisa för klassen eller genom att diskutera vad man tycker i olika frågor.  

 Int: Känner du att du lär dig mer saker och att du utvecklas i svenskämnet?  
C:    Ja, men kanske inte precis när man sitter och läser en bok, men som typ när vi läser nu. 

Då kanske man inte känner att man utvecklas.  
Int: Nej, inte just när du läser. 
C:   Nej, precis, men typ de där frågorna, då blir det ju mer att man får tänka och såna grejer.  

 

För C är det alltså inte främst avkodning och läshastighet som ska tränas upp vid bokläsning i 

skolan, utan det handlar mer om att tolka och analysera. När boken bearbetas kognitivt på 

olika sätt sker lärande och utveckling. 

 

 

5.1.2 Svenskämnets syfte 
 

För de allra flesta eleverna är syftet med svenskundervisningen i skolan att förbereda dem för 

vuxenlivet. Det är självklart för eleverna att alla vuxna behöver kunna läsa och skriva. Att 

våga stå inför en grupp och prata är också något som de ser som en förberedelse för framtida 

jobb.  

Några elever tänker att kunskaperna kan vara till användning på gymnasiet: 

E: Sen om man ska plugga vidare är det bra. Kunna ha sånt med sig. 

 

En av eleverna får däremot uppenbara problem när hon ska försöka förklara varför det är 

viktigt att kunna olika ordklasser:  

H: … sen till gymnasiet ska man säkert kunna det här. Och sen så undrar jag  efteråt, om man 
utbildar sig till lärare så… Annars vet jag inte vad man ska ha det till… 
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Men för huvudparten är det som sagt förberedelser för vuxenlivet som är det primära syftet 

med svenskstudierna: 

D: Jo, men det är bra sedan när man blir stor, att vara bra på att skriva. Alltså det kan ju 
vara olika jobb man ska… göra massor av saker i och skriva och sånt där. Så då är det ju 
bra att man är bra på att skriva och läsa och kunna styckeindelning och punkt och allt sånt 
där. 

 

C: För att man ska kunna när man blir stor. Och typ, ja men det är viktigt att man ska kunna 
skriva bra. Och kunna läsa och vara framåt och kunna prata med alla och…, ja men såna 
saker. 

 

Eleverna verkar uppfatta svenskämnet som ett viktigt och angeläget ämne. Enligt eleverna 

syftar svenskämnet också till att socialiseras in i språkanvändningen. Språket har alltså en 

kommunikativ funktion: 

G: Så att folk ska förstå vad man skriver. Så att inte… att alla skriver olika, så att ingen fattar 
vad man skriver.  

 

Eleverna uppfattar att de ska skolas in i de för vårt samhälle gällande normer som finns 

beträffande skrivande.  

Det är egentligen bara en enda av de elever jag har intervjuat som inte har haft svar på frågan 

om syftet med svenskundervisningen: 

A:    För att man ska lära sig skriva bättre, stava bättre, och sen kunna uttala sina   ord 
bättre… jag vet inte! 

Int: Ja. Finns det någon nytta med det? I framtiden sen? 
A:   Ja, kanske… Det finns väl det. Om man… 
Int: Det borde ju finnas det om man gör det så mycket i skolan… 
A:   Ja, men jag vet inte vad… 
Int: Du har inte tänkt på det? 
A:   Nej. 

 

Sammanfattningsvis verkar eleverna tycka att svenskämnet har ett tydligt syfte. Det handlar 

om att lära för vuxenlivet, att utveckla läs- och skrivförmågan samt att öva upp den muntliga 

kommunikationsförmågan. Detta är i princip alla de elever jag har intervjuat överens om.  
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Eleverna tycker också att det är ett viktigt och angeläget ämne. De (flesta) kan se att de 

kommer att ha nytta av det de lär sig på svensklektionerna senare i livet. 

 

5.1.3 Att utvecklas i svenskämnet 
 

Elevernas syn på svenskämnet som ett färdighetsämne påverkar givetvis deras syn på 

kunskapsutvecklingen i ämnet. 

E: Det är mycket såna där texter och sånt som man lär sig. Lite nya uppbyggnader av 
meningar, och… hur man ska… vad man ska använda för ord och… inte. Och hur man ska 
böja meningar och sluta meningar och stycken och… Ja.  

 

För eleverna är det självklart att övning ger färdighet. Det är träning som gäller om man vill 

bli duktig och detta förhållande problematiseras inte.  

Int: Hur blir man bra på att skriva och läsa och prata?  
B:   Träning bara.  
Int: Det är det enda som behövs, att man tränar? 
B:  Ja.  
 
D: Man tränar. Tränar, tränar, tränar och tränar. 

 

De allra flesta eleverna verkar ha ett gott självförtroende vad gäller svenskämnet, det är helt 

enkelt så att det räcker att man övar så går det bra.  

Int: Vad krävs för att lyckas då i svenskan? För att få bra betyg till exempel.  
B:   Att man gör sitt bästa. Antar jag väl… 
Int: Mmm. Räcker det om man gör sitt bästa? 
B:   Ja, det borde det göra, annars är man lite… om man får IG så tycker jag inte att  man har 

försökt. För egentligen… alla i vår klass kan få G om de vill det.  
Int: Mmm, men en del väljer att inte… 
B:   Ja, de är för lata.  
Int: För att man är för lat? 
B:  Mmm. Det är nog det, antagligen.  

 

Det är enligt B alltså upp till var och en att bara jobba på, och då får man resultat. Det är bara 

en av de elever jag har intervjuat som menar att det kanske inte är så enkelt för alla: 
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C:   Man kan… Man kan tänka på vissa saker typ som att göra styckeindelningar och sånt. 
Men sen tror jag ändå att vissa har lättare för det som, ja men liksom om man kan komma 
på en massa saker… 

Int: Ja, att man har mycket fantasi, menar du? 
C:   Ja, eller, vissa kanske bara sitter och tänker på vad ska jag skriva om. Och så kommer de 

inte på någonting, medan andra kanske bara: Det! Eller Det! Och så bara 
vidareutvecklar man det. Och sen kan man ju tänka på stora bokstäver och punkt och 
styckeindelningar. Då får man ju alltid bättre. 

 

Vissa rent tekniska bitar är av sådan art att alla kan lära sig det, till exempel styckeindelning 

och punkt och stor bokstav. När det handlar om de mer tolkande och reflekterande delarna av 

svenskämnet så kan det vara så att det finns vissa elever som har lättare för sig än andra. Men 

också det går att lära sig: 

Int: Tror du att man kan liksom komma på det där själv, eller behövs det någon som berättar 
för en hur man går till väga? 

C:  Jag tror att det kan behövas också. För man kan, ja men så där som vi har gjort på 
svenskan med att vi har gjort olika nivåer och sånt. Det är ju bra, för då kan man i alla 
fall veta hur man ska göra för att skriva bättre och hur man ska tänka. Ja, men att man 
inte bara skriver vad det handlade om utan man skriver om vad man själv tyckte och såna 
grejer. Då är det många som gör det och då får man bättre. Och sen måste man nog själv 
förstå vad man gör, för då blir det så i alla ämnen. Då kan man få hjälp av det. 

Int: Ja, att det kan smitta av sig på andra ämnen också? 
C:  Ja, exakt.  

 

 

5.2 Elevernas attityd till bedömning och betyg i svenskämnet 

 

5.2.1 Öppen bedömning 
 

Eleverna anser att de vet vilka styrkor och svagheter de har inom svenskämnet. De flesta 

tycker att de är bäst på att skriva.  

D: Jag är väl bra på att skriva tror jag. Men jag tror att jag måste träna på att prata mer. Det 
känner jag. Det är jag inte så bra på. 

 
C: Jag vet väl att jag är ganska bra på att skriva och kanske jag skulle behöva vara lite bättre 

på att prata. Det kanske inte är jag som snackar mest i en diskussion och så… 
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Just det muntliga är det som eleverna i undersökningen tycker är svårast. Det är pinsamt att 

prata när det är många som lyssnar. 

C: Det brukar vara lättare att prata om det inte är så många. Det är inte så skämmigt då. 
 
D: Jag tycker att det är pinsamt att stå framför folk och prata. Ifall man gör bort sig och alla 

skrattar. Men det är bra att träna på att kunna prata inför folk. Och jag tränar ju så jag 
har blivit bättre tycker jag. 

 

Eleverna verkar alltså tycka att de har en god uppfattning om hur de ligger till. De vet ungefär 

hur läraren kommer att bedöma deras arbeten och det gör att de kan känna sig ganska lugna 

när de lämnar in. Så länge de har lagt ner tillräckligt med tid på uppgiften som ska bedömas så 

känns det bra.  

För A handlar det sålunda om att själv känna att tillräckligt med tid har lagts ner på arbetet:  

Int: Hur känns det då när du ska lämna in något som ska betygsättas? Hur liksom, hur känner 
du då? 

A:   Eh, jag vet inte om jag, om jag har gjort ett bra jobb, då känner jag att det är bra, och att 
jag kan lämna in och vara nöjd. Och om jag inte har gjort ett bra jobb så känns det inte 
bra. Då kanske jag lämnar in i alla fall. 

Int: Men när du har gjort ett bra jobb, betyder det då att du verkligen har satt dig ner och gett 
det tid och liksom att du har koll på uppgiften och så där? 

A:   Ja. 
Int: Och när du inte har gjort ett bra jobb, är det att du liksom har hafsat igenom någonting? 

Och bara lämnar in för att det ska lämnas in? 
A:  Ja, precis, man kanske inte har haft så mycket tid och så. Och gjort allt bråttom och 

slarvat och så där. 

 

A verkar alltså inte uppfatta svenskämnet som särskilt svårt, det handlar mest om att ge sig 

själv tillräckligt med tid att utföra uppgiften på. Dessutom vet A i princip om uppgiften 

kommer att falla läraren i smaken redan innan inlämningen, elevens och lärarens referensram 

för ett välgjort arbete verkar sammanfalla. Detsamma gäller för D: 

Int: Men är det så att det ofta hänger ihop? Att om du är nöjd med en sak så får du oftast ett 
bra betyg och om du inte är nöjd…  

D:  Ja, det tycker jag. 
Int: … eller har det hänt att det har varit tvärt om någon gång? 
D:  Ja det händer väl… det har hänt att: nej, det här är nog inte så bra och då har jag fått 

sämre, men… 
Int: Men du har ofta koll själv på vad som krävs? 
D:  Ja, det tycker jag i alla fall att jag har. 
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E uttrycker det så här: 

Int: Hur vet du vad du ska kunna för ett visst betyg? 
E:   Det får vi ju reda på för det mesta. Men annars… fattar man ju lite själv också. Om det är 

bra eller dåligt. Man läser och grejar.  

 

När jag frågar eleverna hur de vet vad de ska kunna så är de vanligaste svaren: Det har du 

sagt. och Det har vi fått papper på. Många menar också, precis som E i citatet ovan, att man 

bara vet. 

H: För det är ju ungefär rätt grundläggande grejer. Att man ska uttrycka sig bra och kunna 
använda språket på rätt sätt, och så… 

 

Eleverna har sin självklara uppfattning om svenskämnets kunskapsinnehåll och det är lika 

självklart för dem vad som krävs för höga betyg. De upplever att de vet vilka mål de ska 

uppnå och de vet hur läraren kommer att bedöma.  

 

5.2.2  Betyget – en morot 
 

För de elever jag har intervjuat har betygen en tydlig motivationshöjande verkan. Det är helt 

enkelt så att de flesta av eleverna inte skulle anstränga sig lika mycket som de gör nu om inte 

deras insatser skulle bedömas och betygsättas. E misstänker att inget alls skulle bli gjort om 

det inte hade varit för betygen: 

E:   Nej, då tror jag inte att jag hade gjort någonting! 
Int: Nej, då hade du bara glidit! (haha) 
E:  Ja. (Haha) 

 

Andra är lite mer nyanserade, som F: 

Int: Så hur hade det varit om du inte hade fått betyg då? 
F:   Jag hade väl jobbat fortfarande, men jag hade kanske… struntat i om jag varit efter och 

så. Det hade inte spelat så stor roll. 
Int: Det hade inte spelat så stor roll? 
F:   Nej.  
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Int: Så det där med att du måste kunna det sen inför framtiden, det hade inte varit tillräckligt? 
Du behöver ha något mer? Lite lön sådär? Ett betyg till exempel? 

F:   Det skulle ha räckt med grunden i så fall. Inte en massa så här… 
Int: Nej, ok. Då hade bara minsta lilla räckt? Bara för att liksom få gå vidare? Men du hade 

inte brytt dig om att sträva högre? 
F:  Nej. 

 

Jag fortsätter att fråga F om det här med betyg och motivation och det framkommer att F 

anser sig kunna få högre betyg i svenska. Det handlar bara om att anstränga sig mer, men 

orken tryter. För de flesta av eleverna är ändå perspektivet ganska snävt. Trots att samtliga 

anser att svenskämnet är viktigt och ett ämne som alla har nytta av i det framtida vuxenlivet så 

är det ändå så att när det väl kommer till kritan i skolvardagen behöver de något påtagligt för 

att orka hålla motivationen uppe.  

Betyget, som senare tjänar som konkurrensmedel inför gymnasievalet, är det som främst 

fungerar som morot. Ett par elever ger dock uttryck för att det handlar om mer än att bara 

komma in på gymnasieprogrammet och att antagningspoängen kanske inte alltid korrelerar 

med den kunskapsnivå som senare kommer att krävas på programmet. B, exempelvis, 

motiveras av en vilja att klara av gymnasiestudierna på det samhällsvetenskapliga 

programmet, ett stort nationellt program där i princip alla kommer in. Men trots att B 

egentligen inte hade behövt höga betyg för att komma in så finns det en insikt om att de höga 

betygen behövs för att klara av studierna. Goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att 

klara sig.  

 

5.2.3 Bedömning för lärande 
 

Betyget är en morot och en belöning för ett väl utfört arbete och det vill eleverna inte vara 

utan, men det räcker inte. För att utveckling ska ske är eleverna medvetna om att de behöver 

mer respons än vad ett betyg kan ge. 

I, exempelvis, menar att ett betyg i och för sig säger en hel del, men att betygskriterierna är så 

komplexa och ofta svåra att ta till sig att de behöver kompletteras med en mer personlig 

tolkning för att de ska bli begripliga. Vidare vill I inte vara utan betyget, både betyg och 

kommentar behövs: 

I:    Jag tycker nog att det är ganska skönt att få ett betyg och veta då. Men ändå så att man 
berättar varför man får det betyget. För jag tycker att det är… det känns lite bekvämare 
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att få ett betyg för då vet man liksom, Ja, VG är bra, MVG är bra, och för att få MVG 
behöver jag göra det och det. Så det känns lite bättre att ha liksom så… 

Int: Att det kan bli lite flummigt annars också att man bara: ja, det var jättebra, det var 
jättebra. Och så vet man inte… var det jättebra G, eller var det jättebra VG? 

I:   Ja, man vet ju, man vill ju ha riktlinjer så att… hur man ligger i skalan, ungefär.  

 

Enbart en kommentar kan alltså bli något otydligt, tycker I. En kommentar skulle kunna se 

likadan ut för den som har skrivit en text som ligger på G-nivån som för den elev som skrivit 

en text som hamnar på VG-nivån. Så för tydlighetens skull vill I gärna ha ett betyg också. 

Betyget i sig är alltså ingen hjälp för att utvecklas i ämnet utan för att utveckling ska ske så 

krävs kommentarer om vad som var bra och kanske framför allt, vad som kan förbättras till 

nästa gång och hur eleven då ska gå tillväga.  

H är inne på samma spår: 

Int: Så själva bedömningen är det viktigaste för dig när det gäller att motiveras och att lära 
dig mer saker? Då känner du att… 

H:  Ja, ja, precis så. 
Int: Men är det att betyget? Räcker det för dig för att du ska veta, eller är det något mer som 

krävs? 
H:  Nej, alltså betyget och sen så, alltså om läraren skriver några ord så här, typ: att det här 

kunde du ha gjort bättre, det här tyckte jag var bra. Fortsätt så här. Det är också bra, för 
då vet man ju… liksom vad man ska göra bättre nästa gång.  

Int: Vilket föredrar du då? Orden eller betyget? 
H:   Orden. Jag tycker det, för att om någon skriver det känns bra, då blir man glad. Och sen 

blir det, sen lär man ju sig av det också. Om det står att: Nej men, nästa gång tänk på det 
här.  

Int: Och då vet du då hur du ska göra för att… 
H:  Ja, precis. 
Int: … kunna bli bättre… 
H:  Om man bara får ett betyg, då kanske man bara får ett MVG. Ja, men det här var bra, 

men du får inte veta vad som var mindre bra. Förhoppningsvis kanske det inte var något 
som var dåligt! 

Det verkar alltså finnas en tydlig önskan att utvecklas hos flera av eleverna. Betyget är i och 

för sig trevligt, det är en liten belöning för att man har arbetat väl, men det leder inte ensamt 

till någon vidare utveckling i ämnet. 
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6 Diskussion  

 

6.1 Hur uppfattar eleverna svenskämnets syfte och innehåll? 
 

Genom historien har svenskämnet förändrats åtskilliga gånger. Vad som utgör ämnets 

identitet har debatterats under årtionden. Molloy (2002) menar att det helt enkelt inte finns en 

kärna i svenskämnet. Svenskämnet är en konstruktion och det är upp till varje lärare att själv 

fylla det tomrum som kursplanerna lämnar med ett engagerande och utvecklande innehåll. Ett 

innehåll som bör anpassas efter den grupp elever som sitter i klassrummet.  

Bergöö (2002) visar att kursplanerna är tvetydiga och att de är svårtolkade, precis som 

Malmgren (1996) menar Bergöö att detta påverkar den undervisning som bedrivs ute på 

skolorna. Kursplanernas otydlighet bidrar till att lärarna reproducerar det traditionella 

svenskämnet, det formalistiska, momentstyrda färdighetsämnet på bekostnad av det 

erfarenhetspedagogiska ämne som framkommer vid läsning av kursplanens mer beskrivande 

och övergripande delar. Lärarna har helt enkelt valt att främst planera undervisningen utifrån 

uppnåendemål och betygskriterier (Bergöö 2005, Skolverket 2005). För eleverna i min 

undersökning är svenskämnet ett färdighetsämne. Det är detta ämne de har upplevt under sin 

skolgång och denna syn delar de säkert med många andra skolelever. De uppvisar ett gott 

självförtroende och har ett, på det stora hela, oproblematiskt förhållningssätt till svenskämnet. 

Den allmänna uppfattningen är att svenska är ett lätt ämne och bara man anstränger sig och 

övar så klarar man sig bra. Denna positiva inställning kan förstås bero på att det är deras 

undervisande lärare, som också sätter betyg på dem, som utför intervjun. Skolverkets 

ämnesrapport (2005) visar dock också att de allra flesta eleverna tycker att svenska är ett 

viktigt och roligt ämne. Att eleverna kan se ett tydligt syfte med studierna påverkar dem 

säkert positivt. Giota (2006) visar att elever med mål och mening når goda resultat i skolan 

och ser eleverna ett syfte ser de förmodligen också en mening. 

Svenskämnet består enligt eleverna av moment som övas in via träning och det är inte svårare 

än att alla borde klara av det. Det handlar om att läsa, skriva och tala. För eleverna är målet 

och syftet med svenskundervisningen i skolan att öva dessa tre tills man kan dem och därefter 

kan klara sig på gymnasiet och i vuxenlivet. Politiska ambitioner har lett fram till nya 

läroplaner för grundskolan och dessa uppvisar ny syn på kunskap och inlärning. Bergöö 

(2005) visar i kursplaneanalyser att svenskämnet är otydligt beskrivet i styrdokumenten. Å 
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ena sidan beskrivs ämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne med fokus på interkulturell 

förståelse och individuell utveckling. Å andra sidan är uppnåendemål och betygskriterier 

främst inriktade på bedömning av färdigheter. Elmeroth (2005) menar att det är olyckligt om 

den formalistiska svenskundervisningen ratas till förmån för den funktionalistiska. Att 

exempelvis behärska skriftspråkets normer är en förutsättning för att kunna agera i en 

demokrati. Att elever tycker att det är tråkigt att arbeta med skriftspråkets normer i skolan, 

vilket Skolverkets ämnesrapport (2005) visar att de gör, så är det kanske mer fråga om att 

lärarna inte har lyckats visa eleverna att det är ett meningsfullt arbete som de kommer att ha 

nytta av i framtiden. Om det är uppenbart för eleverna att de färdigheter och kunskaper de 

utvecklar i skolan är efterfrågade på arbetsmarknaden och nödvändiga i vuxenvardagen ökar 

den inre motivationen och skolarbetet blir meningsfullt och roligt. 

Att kunna läsa, skriva och föra fram sina åsikter är alltså nödvändiga kunskaper för att kunna 

verka i ett demokratiskt samhälle. Molloy (2007)  menar att det demokratiska perspektivet 

måste genomsyra klassrummet. Det erfarenhetspedagogiska demokratiämne som Molloy 

(2007) förespråkar tydliggör för lärare och elever att svenskundervisningen har en större 

mening än att ge läraren betygsunderlag. Att i undervisningen utgå från elevens individuella 

erfarenheter och perspektiv är gott nog, men om dessa perspektiv aldrig utmanas och ställs 

emot något annat sker ingen utveckling. Det är nödvändigt att använda demokratiska 

arbetsformer i klassrummet. Att lyssna, likaväl som att tala. Att tänka och reflektera och att 

våga ifrågasätta. Detta kan ingen göra ensam. Samarbete och kommunikation blir nödvändiga. 

Den individuella identiteten stärks givetvis av att uttryckas och understödjas, men den stärks 

lika mycket av att urskiljas gentemot andras.  

 

 

6.2 Vad har eleverna för attityd till bedömning och betyg i svenskämnet? 
 

Per Måhl (2007) menar att det är tydliga kriterier och väldefinierade mål som skapar 

motivation och lust att lära hos eleverna. Min undersökning visar att eleverna tycker att de vet 

vad som förväntas av dem. Redan innan de lämnar in ett arbete för bedömning så kan flera av 

dem känna på sig hur läraren kommer att bedöma det. Detta påverkar också deras känslor 

genom hela bedömningsprocessen. Om de vet med sig att de har gjort ett bra jobb är de 

mindre nervösa än om de lämnar in något som de slarvat med. Det är givet att det är en 
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trygghet för eleverna att veta vad som förväntas av dem. En tydlig och öppen bedömning ger 

arbetsro för eleverna. Det skapar stress att inte veta hur ett inlämningsarbete ska komma att 

bedömas av läraren. Om man istället vet att man har gjort ett bra jobb kan man slappna av och 

gå vidare med nästa uppgift. 

Överhuvudtaget har läraren en viktig roll vad gäller elevernas prestationer i ämnet svenska 

(Skolverket 2005). Flera av de elever jag intervjuat kopplar också ihop svenskämnet med 

läraren. Den viktigaste källan för betygskriterier, kunskapsmål och utvecklingsmöjligheter är 

läraren. Du berättar det och Det har du sagt är de vanligaste svaren när jag frågar eleverna 

hur de vet vilka svagheter och styrkor de har inom svenskämnet. Att veta vad man kan och 

kanske ännu hellre vad man inte kan är viktigt. Det är ingen ovanlighet med täta lärarbyten i 

skolan. Elever som går ut skolår nio lämnar dessutom grundskolan för att börja på gymnasiet. 

Det är en stor fördel att bära med sig kunskaper om vad man kan och vad man behöver öva 

mer på. Att kunna artikulera sina behov ökar möjligheten att få dem tillgodosedda.  

Black m.fl. (2004) visar att det som främst främjar elevernas kunskapsutveckling är 

ämnesspecifika, tydliga och relevanta omdömen från lärarna. Att enbart få ett summerande 

betyg räcker inte utan för att motivationen att prestera ska upprätthållas hos eleven krävs att 

eleven ser sin egen utveckling. Att få reda på vad som var bra i ett arbete, men ännu hellre vad 

som kan utvecklas vidare, och kanske främst hur eleven då ska gå tillväga är något som 

påverkar inlärningen positivt. 

Av de elever jag har intervjuat är det flera som tycker att betyget fungerar som en belöning. 

Men det är inte främst betyget som får dem att bli bättre. För att utveckling ska ske är de 

beroende av kommentarer och omdömen från läraren. Betyget ser de som en morot men det är 

kommentarerna som får dem att gå framåt. Men att skriva kommentarer ställer stora krav på 

läraren. Lärare och elev måste tala samma språk. Dessutom måste kommentarerna vara 

kopplade till elevens förmågor och vara konkreta och konstruktiva. Sådana kommentarer 

leder eleverna framåt i kunskapsutvecklingen.  

 

 

6.3 Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur några elever i skolår 9 uppfattar och upplever 

svenskämnet. Min första frågeställning var: Hur uppfattar eleverna svenskämnets syfte och 
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innehåll? Eleverna har en oproblematisk inställning till svenskämnet. De anser att syftet är att 

rusta dem för framtiden. De ska lära sig att läsa, skriva och tala så att de kan klara av 

gymnasiestudier, arbetsliv och vuxenvardag. De är främst inriktade på färdigheter och lägger 

inte särskilt stor vikt vid ämnesspecifika kunskaper, såsom exempelvis litteraturhistoriska 

utflykter.  

Min andra frågeställning löd: Vad har eleverna för attityd till bedömning och betyg i 

svenskämnet? Eleverna vill gärna ha betyg. De tycker att betyget är det som främst motiverar 

dem i skolvardagen. Även om eleverna visst kan se att svenskämnet är nyttigt för dem så vet 

de med sig att de behöver den piska, eller morot, som betyget utgör för att de ska få något 

gjort i skolan. Men det räcker inte med ett betyg. Eleverna vill dessutom ha kommentarer för 

att mer konkret veta vad som var bra i ett arbete och vad som kan förbättras till nästa gång. 

De intervjuer jag har genomfört har renderat ett stort och fylligt material att bearbeta och alla 

aspekter av de teman jag har varit intresserad av ryms inte inom ramen för denna uppsats. Till 

exempel skulle jag gärna vilja fördjupa mig ytterligare i svenskämnets kursplaner. Det finns 

ett tomrum vad gäller det kunskapsinnehåll som förmedlas till eleverna och det vore intressant 

att undersöka hur lärare hanterar detta ute på skolorna. Det skulle också vara intressant att 

undersöka mina frågeställningar utifrån ett genusperspektiv. Under arbetet har jag flera 

gånger stött på forskning som visar att pojkars och flickors attityd gentemot 

svenskundervisningen skiljer sig åt. Flickor får högre betyg än pojkar och frågan är hur skolan 

kan bli bättre på att få med sig pojkarna? 

Under intervjuerna slogs jag flera gånger av hur kloka och insiktsfulla eleverna är. Att elever i 

skolår 9 kan se att kunskapsutveckling inte sker automatiskt, utan är ett kognitivt krävande 

arbete, förvånade mig. Modern didaktisk forskning, som baseras på en konstruktivistisk 

kunskapssyn, framhåller kommunikation som en av förutsättningarna för inlärning. Denna 

kunskapssyn bekräftas av eleverna då de menar att det, i mångt och mycket, är dialogen med 

läraren som får dem att utvecklas.  

Lärarens roll i skolan är avgörande. Välutbildade lärare som har förmåga att skapa relationer 

till eleverna är ett måste. Lärare som konstruerar ett svenskämne som entusiasmerar och 

engagerar eleverna och som kan tydliggöra vägen till ökad kunskapsutveckling hos eleven. 

Med sådana lärare blir svenskämnet ett ämne för livet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Vad gör ni på svensktimmarna? 

Vad är det man övar egentligen? 

Vad ska man kunna i svenskan? Varför? 

Hur blir man bra på det? När behöver man kunna det? 

Vad krävs för bra betyg? 

Hur vet du det? 

Vet du hur du ligger till i svenskan? 

Hur vet du vad du behöver öva mer på? 

Fungerar det så att du kan öva tillräckligt på just det som du behöver? 

Har du tillräckligt med tid för det du behöver lära dig? 

Upplever du att du lär dig nya saker på svensktimmarna? Utvecklas du? 

Hur känns det när du lämnar in/redovisa något? 

Hur känns det när du ska få tillbaka något? 

Hur känns det när du gör en uppgift som du vet ska betygsättas? Hur förbereder du dig? Är 

det annorlunda om du vet att uppgiften inte ska betygsättas? 

Påverkar dina känslor dina resultat tror du? 

Hur skulle du vilja visa vad du kan? Hur borde läraren bedöma dig? 

Vad motiverar dig på svensktimmarna? Vad får dig att göra ditt bästa? Är det samma i alla 

ämnen? 

Varför tror du att man läser svenska i skolan? Vad finns det för nytta med det? 

Berätta om dina framtidsplaner? Gymnasiet, och sen?  
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Bilaga 2: Missivbrev 
Information 

 

Till elever och föräldrar i klass 9 

Som ni kanske vet så håller jag på att vidareutbilda mig i svenska på halvtid. Jag är nu i slutskedet av 
den utbildningen och ska därmed skriva en uppsats. 

Jag har sedan tidigare ett stort intresse för kunskapsbedömning. Att använda bedömningen som ett 
pedagogiskt redskap i syfte att hjälpa eleverna till högre måluppfyllelse och inte enbart för att avgöra 
vilket betyg de ska få är något som jag försöker utveckla varje dag i skolan. Bedömningen genomsyrar 
alltså både min och elevernas skolvardag och för mig är det spännande att nu få chansen att fördjupa 
mig ytterligare i detta ämne. 

Ett tämligen outforskat område är hur eleverna själva uppfattar bedömningen.  När känner de sig 
bedömda och hur påverkar det deras resultat? Är bedömningen rättvis? Stressar den dem? Är den till 
hjälp för dem i deras fortsatta lärande? För att kunna skriva om detta behöver jag intervjua eleverna i 
klassen. Bland dem som är intresserade av att delta kommer jag att välja ut mellan 7-10 stycken som 
jag kommer att intervjua. Intervjun kommer att ha formen av ett samtal och ta ca 20 minuter samt ske 
under skoltid. Det kommer givetvis att vara frivilligt att delta, men jag tror att eleverna kommer att 
tycka att det är spännande att få diskutera detta ämne. Det är ju deras vardag det handlar om!  

Jag vill betona att när jag genomför intervjuerna är jag inte ”fröken”, utan forskare! Det eleverna säger 
under intervjuerna kommer inte att påverka deras betyg. Däremot kan deras medverkan i 
undersökningen komma att påverka både min och andras undervisning och det är ju det som är 
meningen med forskning – resultaten ska vara användbara och nyttiga! 

Alla intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt och eleverna kommer att anonymiseras i 
uppsatsen.  Eleverna har givetvis rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Jag kommer att spela in 
intervjuerna för att inte samtalet ska störas av att jag antecknar under tiden, samt för att jag inte ska 
missa något viktigt. Det insamlade materialet kommer endast att användas i forskningssyfte.  

Jag hoppas på många givande samtal med eleverna, de är kloka unga människor som har mycket att 
säga och nu får de en chans att vara med och tycka till om något som de möter varje dag i skolan. 

Om det är något ni undrar så når ni mig enklast på mailen: asa.lagerlund@orebro.se 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Lagerlund 

 

mailto:asa.lagerlund@orebro.se
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