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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare och ungdomar anser vara det viktigaste respektive det mest 

användbara inom svenskämnet, samt om och i så fall hur dessa uppfattningar skiljer sig från varandra. 

Metoden är kvalitativ, och undersökningen har genomförts via intervjuer. Informantgruppen består av fem 

ungdomar mellan 19-22 år samt fem svensklärare.  

Resultaten av vår studie visar att lärarnas uppfattning av vad svenskämnet innebär varierar mellan olika lärare. Det 

som anses vara viktigast inom ämnet för såväl lärarna som ungdomarna är skriftspråklig och muntlig kompetens. Det 

är även dessa kompetenser som de båda informantgrupperna anser vara de mest användbara.  

Den största skillnaden mellan lärarnas och ungdomarnas uppfattningar är att lärarnas utsagor är av mer generell 

art medan ungdomarnas är mer specifika, då ungdomarna utgår från sina egna upplevelser.  

Undersökningen visar även att samtliga ungdomar har upplevt brister i de kompetenser som svenskämnet 

förväntas ge, men att detta inte skett i någon större omfattning. De upplevda bristerna är situationsspecifika, vilket 

gör det svårt för skolan att åtgärda dessa.  
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1 Inledning 

Enligt grundskolans kursplan i svenska är ämnets syfte ”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, 2000b). Vidare beskrivs språket och litteraturen som 

ämnets centrala innehåll (2000b). Då dagens styrdokument kan ge utrymme för tolkning, kan 

svenskämnet utformas på många olika sätt, vilket även Jan Thavenius, professor i 

litteraturvetenskap, beskriver (1999:16–17): 

 
Ordet är alltså ett – svenska – men det elever och lärare gör när ämnet står på schemat kan vara 
vitt skilda saker. [– – –] Svenskämnet finns inte i någon absolut mening. När någon talar om 
ämnets kärna eller egentliga uppgifter, kan det bara betyda att hon eller han menar att ämnet bör 
ha ett visst innehåll och vissa uppgifter. Att exempelvis låta eleverna läsa svenska klassiker eller 
plugga grammatik anser somliga vara viktiga uppgifter, men de finns inte ”inneboende” i ämnet. 

 

Svenskämnet är således ett brett och mångfacetterat ämne, och Thavenius anser att svenskämnet 

kan te sig olika vid skilda tider, men även bland lärare på en och samma skola. Utifrån detta 

undrar vi om det inte kan finnas nästan lika många svenskämnen som det finns svensklärare. Hur 

ska vi som nyutexaminerade lärare veta vilket svenskämne just vi ska undervisa i?  

Kraven på såväl svensklärare, elever och samhällsmedborgare ökar i takt med att skriftspråket 

allt mer dominerar i samhället. Precis som kursplanen i svenska anger skapar dock dagens 

informations- och kommunikationssamhälle såväl möjligheter för utveckling av som förvänt-

ningar på språkförmåga (Skolverket, 2000b).  Idag är det ytterst få arbeten som är möjliga att få 

för den som väljer att avsluta sina studier efter grundskolan, och muntliga och praktiska förmågor 

kan tyckas ha minskat i värde. Hur bör svenskämnet utformas för att leva upp till de krav och 

förväntningar som dagens samhälle ställer på sina medborgare? 

För att bringa klarhet i dessa frågor kommer vi i denna uppsats att undersöka vad fem 

yrkesverksamma svensklärare menar att svenskämnet innebär, och vad de anser vara det 

viktigaste inom svenskämnet. Vi kommer även att fråga dessa lärare vad inom svenskämnet som 

de anser att eleverna kommer ha mest användning av efter högstadietiden. Då vår åsikt är att 

lärares och elevers uppfattningar inte alltid stämmer överens, har vi även undersökt vad fem 

ungdomar som avslutat sina gymnasiestudier upplevt vara till användning.   

Det är möjligt att dessa frågor inte har några entydiga svar, men vi hoppas att vi ska komma 

närmare just vårt eget svenskämne genom denna uppsats. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad fem lärare anser att svenskämnet innebär, samt vad 

dessa lärare och fem ungdomar mellan 19-22 år anser vara det viktigaste respektive det mest 

användbara inom svenskämnet. Vidare är syftet att undersöka om och i så fall hur lärarnas och 

ungdomarnas uppfattningar om det viktigaste respektive det mest användbara skiljer sig från 

varandra.  

1.2 Frågeställningar 

 Vad menar svensklärarna att svenskämnet innebär? 

 Vad anser svensklärarna och ungdomarna vara det viktigaste inom svenskämnet? Skiljer sig 

dessa uppfattningar åt, och i så fall hur?  

 Vad anser svensklärarna och ungdomarna vara det mest användbara inom svenskämnet? 

Skiljer sig dessa uppfattningar åt, och i så fall hur? 

 Vilka eventuella brister upplever ungdomarna att de har gällande de kompetenser 

svenskämnet förväntas ge? 

 

I detta sammanhang vill vi kommentera och argumentera för valet av frågor. Frågorna om vad 

som anses viktigast respektive mest användbart inom svenskämnet kan uppfattas vara för 

snarlika. Anledningen till att vi vill ha båda dessa frågor med är att det inte är självklart att det 

som anses vara viktigast också är det som anses vara mest användbart. Detta kan dock innebära 

att resultaten gällande dessa båda frågeställningar kan komma att bli likartade. 

1.3 Avgränsningar 

Då vi upplever svenskämnet som ett mångfacetterat ämne, som innebär många olika färdigheter, 

vill vi försöka utröna vad som anses vara det viktigaste respektive det mest användbara. 

Undersökningen har genomförts med lärare som undervisar i grundskolans senare år, då detta är 

den inriktning vi själva har i vår utbildning.  

När det gäller omfattning av undersökningen, valde vi att genomföra intervjuer med fem 

ungdomar mellan 19-22 år samt fem lärare. Detta för att kunna få ett djup i intervjuerna, vilket 

hade varit svårt vid ett större urval (Dalen, 2007:54). 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 följer en teoretisk forskningsbakgrund som skall sätta vår undersökning i ett större 

sammanhang, samt vara ett underlag för analys och tolkning av vår empiri. Därefter redovisas i 
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kapitel 3 val av metod. I efterföljande kapitel 4 presenteras våra resultat, som i kapitel 5 följs av 

diskussion, slutsatser och en framåtblick med förslag på vidare forskning. 
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2 Bakgrund 

Under följande rubrik kommer vi att ge en litteraturbakgrund, vars syfte är att sätta vår 

undersökning i ett större sammanhang. Kapitlet har sex underrubriker: 

Det inledande stycket, 2.1 Svenskämnets förändringar, avser redogöra för svenskämnets historiska 

utveckling, vilket vi anser viktigt för att få en bakgrund till svenskämnets innehållsliga framväxt.  

I kapitel 2.2 Vad innebär svenskämnet?, redovisas olika svenskämnesuppfattningar, och i kapitel 

2.3 Olika ämnesuppfattningar, definieras de vanligast förekommande ämnesuppfattningarna under 

den senare delen av 1900-talet.  

I det fjärde kapitlet, 2.4 Svenskämnets användningsområden, beskrivs sedan vilken roll de 

kompetenser som svenskämnet förväntas ge har i skola, vardag och yrkesliv. I kapitel 2.5 Skolan 

som särskild praktik, klargörs skillnader mellan lärande i och utanför skolan. 

Kapitel 2 avslutas med en kort sammanfattning i kapitel 2.6.   

2.1 Svenskämnets förändringar 

Svenskämnets innehåll och form har varierat över tid. Thavenius beskriver dess utveckling i fyra 

stora perioder.  

Under första halvan av 1800-talet, då den gamla latinskolan upphörde och sedermera den 

allmänna folkskolan infördes, fick svenskämnet, som då kallades modersmål, större plats på 

schemat. Innehållet i modersmålsundervisningen omfattades av svenska språket och litteratur. 

Fortfarande i folkskolan innebar detta dock endast lite skrivning samt innantilläsning.  

Under andra hälften av 1800-talet delades skolan i folk-, flick-, yrkesskola och läroverk, vilket 

enligt Thavenius innebär att vi från och med detta fick fyra olika svenskämnen. Under 1800-talet 

kan svenskämnet först och främst sägas vara ett språkämne, där fokus i läroverkets svensk-

undervisning låg på språk, logik och tänkande.  

Kring 1900-talets början blev svenskämnet så skolans centrala bildningsämne, med ytterligare 

utökat utrymme, och blev även ett ämne för så gott som samtliga elever. Det var dock inte alla 

yrkesskoleelever som omfattades av detta.  

Den fjärde perioden inleddes efter andra världskriget, då nioårig skolplikt infördes. Med Lpo 

94 minskades sedan svenskämnets timantal (Thavenius, 1999:12–15). 

Enligt Skolverkets nationella utvärdering NU03 är muntliga övningar och läsning av 

skönlitteratur ofta förekommande moment inom svenskämnet idag. Grammatik, rättstavning och 

ordkunskap har nu en mindre roll, jämfört med 1992 när en liknande undersökning genomfördes. 

Enligt undersökningen anser lärare 2003 det vara mindre viktigt att kunna skriva läsligt för hand, 

än vad lärare gjorde 1992. För att uppnå betyget godkänt i svenskämnet anser de flesta lärarna att 
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läsning, muntlig redovisning och att skriva egna berättelser är viktigt, medan däremot kravet på 

ett skriftspråk utan grammatiska fel och stavfel, inte anses lika viktigt (Skolverket, 2004:67–68). 

2.2 Vad innebär svenskämnet? 

Således har svenskämnet förändrats över tid, och som inledningsvis betonades i denna uppsats 

menar Thavenius att det inte finns ett svenskämne utan flera, beroende på till exempel lärarens 

syn på ämnet. Thavenius åsikt är således att det inte finns någon absolut definition av svenskämnet 

(1999:16–17). Liknande tankar har Gunilla Molloy, filosofie doktor i svenska med didaktisk 

inriktning, då hon menar att svenskämnet är en konstruktion som formas utifrån lärarens 

intressen och erfarenheter (2007:40).  

Enligt kursplanen är svenskämnets syfte och roll att främja elevernas språkutveckling, 

kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet, men även att stärka elevernas identitet och 

skapa respekt och förståelse för andras sätt att tänka och uttrycka sig. I kursplanen framgår också 

att undervisningen i svenska skall sträva mot att eleverna utvecklar fantasi, lust och vilja att våga 

uttrycka sig. Eleverna ska även behärska olika texttyper, och språket ska användas för att bilda 

kunskap. Kursplanen beskriver dock inte i detalj vad svenskämnet ska innehålla, vilket ligger i 

linje med Thavenius åsikt att det inte finns någon absolut definition av svenskämnets kärna 

(Skolverket, 2000b, Thavenius, 1999:16). 

Vad svenskämnet innebär för yrkesverksamma lärare och gymnasieelever har undersökts av 

Wendelin Zobel i en examensuppsats. Enligt undersökningen anser lärarna att muntlig och 

skriftspråklig kommunikation samt att eleverna lär sig att lyssna på varandra, är det som är 

viktigast inom svenskämnet (2009:28). Lärarnas definition av ämnet menar Zobel vara vidare än 

elevernas. Lärarna beskriver inte lika specifikt hur svenskämnet skulle kunna vara till nytta, till 

skillnad mot eleverna, vars utsagor är mer specifika (2009:36–38). 

Bland eleverna finner Zobel skiftande uppfattningar om vad som är det viktigaste inom 

svenskämnet, men överlag tycks uppfattningen vara att olika kommunikationsformer är det 

viktigaste, främst de muntliga. Zobel menar att eleverna har en mer nytto- och intresseinriktad 

inställning till svenskämnet, men konstaterar att eleverna ofta har svårt att se svenskämnets nytta i 

vardagen. Det sammanhang där eleverna tror sig ha mest nytta av det de lärt sig inom 

svenskämnet är i yrkeslivet. Eleverna menar även att konkreta kunskaper som att skriva olika 

texttyper kan vara bra för framtida studier (2009:36–38).  

2.3 Olika ämnesuppfattningar 

Lars-Göran Malmgren, docent i litteraturvetenskap, har diskuterat olika ämnesuppfattningar i 

boken Svenskundervisning i grundskolan (1996). Han skiljer till att börja med på om man ser på 



6 
 

svenskämnet som ett formaliserings- eller ett funktionaliseringsämne. Svenskämnet som ett 

formaliseringsämne innebär att ämnet ses som uppdelat i många mindre enheter, vilket gör 

undervisningen fragmentarisk, då de olika bitarna inte binds ihop. De olika delmomenten, det vill 

säga de grundläggande teknikerna, övas var för sig, för att senare kunna sättas in i sitt 

sammanhang. Funktionalisering innebär istället att språket ses som en process, och tanken är 

således att språket utvecklas när det används i ett sammanhang (Malmgren, 1996:54–60). 

Ulf Teleman, professor emeritus i nordiska språk, beskriver tre olika synsätt på svenskämnet. 

Enligt det ena synsättet, som Teleman kallar svenska som språk och litteratur, ses svenskämnet som 

ett ämne med eget bestämt innehåll, skilt från andra ämnen. Här integreras språkinlärningen med 

ämnesinnehållet (1997:27). Detta kan sägas påminna om vad Malmgren kallar funktionalisering. 

Det andra synsättet som Teleman tar upp, svenska som språkträning, innebär att svenskämnet ses 

som något som saknar eget innehåll och endast innebär isolerad färdighetsträning. Detta menar 

Teleman vara det som dominerade svenskämnets läroböcker vid början av 1990-talet (1997:27). 

Här ser vi istället en koppling till vad Malmgren kallar formalisering. Det tredje synsättet är enligt 

Teleman svenska som livskunskap, och detta utgår från ett innehåll, men inget som är förutbestämt i 

läroplanen. Istället utgår undervisningen från elevernas erfarenheter (Teleman 1997:27–28). Även 

detta påminner om vad Malmgren kallar funktionalisering. 

Per-Olov Svedner, lärarutbildare i svenska, väljer istället att tala om ämnet som sju olika 

ambitioner som läraren kan välja att använda och kombinera på olika sätt. Färdighets- och 

kreativitetsambitionen menar Svedner innebär att träna språkförmåga, men även språklig kreativitet, 

genom till exempel drama. I kunskapsambitionen är kunskaper om litteratur och språk viktigt. 

Svedners fjärde ambition, attitydambitionen, fokuserar på intresse och engagemang, och den femte, 

medvetenhetsambitionen, på medvetenhet, kritiskt tänkande och personlig utveckling. Den sjätte 

ambitionen, bildningsambitionen, har som mål att förmedla kulturarvet. Slutligen tar Svedner även 

upp ideologiambitionen, vilken handlar om ideologisk och etisk påverkan, där även svenskämnet kan 

ses som ett medel för demokratisk fostran (1999:16–17).  

De ämnesuppfattningar som oftast tycks användas är dock de tre som är konstruerade av 

Malmgren: svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som 

ett erfarenhetspedagogiskt ämne (1996:88–89). Här kommer vi nu att redogöra för dessa tre 

ämnesuppfattningar, samt en fjärde ämnesuppfattning, svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne, som diskuterats av Molloy i Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik (2007), samt 

Kerstin Bergöö och Annette Ewald, i tidskriften Utbildning och demokrati (2003). 
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2.3.1 Svenska som färdighetsämne 

I definitionen svenska som färdighetsämne förespråkas formalisering, då fokus läggs på att öva på 

de grundläggande teknikerna isolerat, för att sedan sättas in i sitt sammanhang. Tanken är att de 

abstrakta teknikövningarna är till nytta för språkutvecklingen. Svenskan ses således främst som 

ett språkämne, och det ska vara till konkret nytta i elevens vardag. Detta svenskämne är det som 

varit det rådande genom historien (Malmgren, 1996:87–88). 

Karin Dahl, svensklärare, har i kapitlet Från färdighetsträning till språkutveckling i antologin 

Svenskämnets historia (1999), beskrivit svenskundervisningens utveckling. Enligt Dahl bedrevs 

svenskundervisningen på 1960-talet i stor utsträckning som ett färdighetsämne, i form av enskilda 

moment. Redan i slutet av 1950-talet hade dock skolberedningen presenterat ett betänkande där 

man ansåg att dessa isolerade färdighetsövningar var tidsödande och till föga nytta. Trots detta 

fortsatte färdighetsämnet vara det som dominerade en bit in på 1970-talet (1999:42–51).  

I mitten av 1970-talet väcktes återigen argument mot färdighetsämnet, då uppfattningen var 

att språket skulle utvecklas i meningsfulla sammanhang. Nu flyttades tyngdpunkten även från 

ämnet i centrum till eleven i centrum (Dahl, 1999:57). Svenskämnet börjar således närma sig det 

erfarenhetspedagogiska svenskämnet.  

Enligt Bergöö och Ewald hävdar Svedner att det inte bara var färdighetsämnet som gjorde sig 

gällande under 1960- och 1970-talen, utan svenskämnet beskrevs då även som skolans centrala 

kommunikationsämne. Svenskämnet ansågs vara närvarande i skolans alla ämnen, och då 

språkutveckling skulle kunna ske i alla ämnen, uppstod en rädsla för att svenskämnets betydelse 

skulle minska (Bergöö & Ewald, 2003:40–41). Att svenskämnet ska samarbeta med andra ämnen 

är dock något som är fastställt i den nuvarande kursplanen i svenska. Elevernas språkutveckling 

är inte heller något som endast berör svenskämnet. Även om svenskämnet bär huvudansvaret är 

språkutvecklingen något som alla ämnen och alla lärare ansvarar för (Skolverket, 2000b). 

Elisabeth Elmeroth har skrivit ett av kapitlen i antologin Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella 

utvärderingen 2003. Nuläge och framåtblickar (2005). Här framhåller hon att svenskämnet som 

färdighetsämne inte längre ryms i dagens kursplan för svenska, då formuleringen ”genom eget 

skrivande” betonar att språkträningen ska ske i funktionella sammanhang (2005:43–44). 

2.3.2 Svenskämnet som litteraturhistoriskt bildningsämne 

Den andra ämnesuppfattningen som Malmgren beskriver är svenskämnet som litteraturhistoriskt 

bildningsämne. Här är målet att förmedla kulturarvet, genom att eleverna får läsa klassiker, texter 

med ett bestående värde. Detta för att skapa en gemensam litterär referensram. Malmgren menar 



8 
 

att klassikerbegreppet på senare tid har vidgats, och att det idag förutom inhemsk litteratur även 

omfattar västerländsk (Malmgren, 1996:88).  

Syftet med denna ämnesuppfattning är dels att utveckla elevernas personlighet genom 

litteraturen, men även att ge eleverna en gemensam kulturell referensram. Förutom litteraturen 

har även språkläran, det vill säga grammatik och språkhistoria, en given plats. Detta läses som 

separata delar (Malmgren, 1996:88).  

Det litteraturhistoriska bildningsämnet uppkom i det sena 1800-talets nationalromantik 

(Malmgren, 1996:88). Enligt Dahl fick detta svenskämne sedan ett nytt genomslag i mitten av 

1980-talet, då litteraturundervisningen fick en mer litteraturhistorisk inriktning, och vikten av att 

läsa klassiker återigen framhölls. Målet var att återgå till att förmedla kulturarvet (Dahl, 1999:66–

69). 

2.3.3 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

Vidare tar Malmgren upp svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, där man formar 

undervisningen utifrån elevernas tidigare erfarenheter och förutsättningar. Detta är något som 

förordas i styrdokumenten (Skolverket, 2000b, Skolverket, 2009). Till skillnad från 

färdighetsämnet, menar Malmgren att det inom denna ämnesuppfattning är viktigt att 

färdighetsträningen blir funktionell, genom att den sätts i ett sammanhang. Litteraturläsning 

förespråkas också, då denna på många sätt kan spegla mänskliga erfarenheter, vilket gör att 

eleverna kan utveckla förståelse för andra människor. Det är även viktigt att eleverna får utveckla 

sitt språk i autentiska kommunikativa situationer. Utifrån detta förespråkas inom denna 

ämnesuppfattning samarbete över ämnesgränserna, främst med SO-ämnena. Detta gör att 

Malmgren kallar detta svenskämne ett historiskt humanistiskt bildningsämne.  

Det erfarenhetspedagogiska svenskämnet tog form då läroplanen och kursplanerna 

omarbetades i slutet på 1970-talet. Nu skapades ett svenskämne med fokus på skönlitteraturen, 

som främjade kollektivt och erfarenhetspedagogiskt arbete, och som motarbetade isolerad 

färdighetsträning i skrivning. Efter visst motstånd blev detta sedan grunden till Lgr 80 (Dahl, 

1999:61–62).  

De tre ämnestraditioner Malmgren beskriver har existerat parallellt och varit de dominerande 

under den senare delen av 1900-talet (1996:149). Dessa ämnesuppfattningar är dock en 

konstruktion som inte renodlat existerar i klassrummet, utan lärare använder sig ofta av dessa i en 

kombination (Malmgren, 1996:88–89, Svedner, 1999:16–17). Trots detta anser Malmgren att 

läraren kan sträva mot en viss ämnesuppfattning på grund av sin personliga övertygelse (1996:88–

89).  
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2.3.4 Svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne 

Malmgren frågar sig om de tre ämnesuppfattningar som han definierat är de som kommer 

fortsätta att dominera och vidareutvecklas (1996:149). Molloy har på senare tid diskuterat en 

fjärde ämnesuppfattning, vilken hon definierar som svenska som erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne. Denna ämnesuppfattning innebär en vidareutveckling av det erfarenhets-

pedagogiska svenskämnet, och här ges demokratin och dialogen ett stort utrymme. Dessutom 

framhåller Molloy vikten av att fler demokratiska arbetsformer får plats i klassrummet, något som 

hon ser att svenskämnet har möjligheter till. Molloy konstaterar även att det i kursplanen i 

svenska inte uttryckligen nämns något om demokratiska arbetsformer, vilket det däremot gör i 

kursplanen i samhällskunskap (2007:185–187). Hon framhåller att skolan har ett dubbelt uppdrag, 

då skolan enligt läroplanen ska förmedla såväl kunskaper som en demokratisk fostran. Molloys 

tanke är att dessa två uppdrag ska integreras och mynna ut i ett erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne (2007:185). 

Även Bergöö och Ewald förespråkar svenskämnet som ett demokratiämne. Enligt dem skulle 

svenskämnet då fortfarande innehålla språk, litteratur och media, men dessa delar skulle inte 

längre vara kärnan. Svenskämnet skulle därmed bli ett socialhumanistiskt ämne med fokus på 

eleven och dess omvärld, och förståelsen för densamma (2003:41). De framhåller också vikten av 

att inte se skolans ämnen som avskilda från varandra. Istället krävs att alla lärare tillsammans 

arbetar för att låta eleverna utveckla sitt språk i samtliga ämnen. Bergöö och Ewald beskriver 

vidare detta svenskämne som ett dialogiskt, mångmedialt och erfarenhetsbaserat ämne, med 

målet att få eleverna att känna att de behärskar olika språkliga sammanhang (2003:41–42).  

2.4 Svenskämnets användningsområden 

Enligt grundskolans kursplan i svenska är utveckling av förmågan att ”tala, lyssna, se, läsa och 

skriva” vad svenskämnet främst syftar till, och dessa kompetenser ska vara eleverna till nytta både 

i och utanför skolan. I skolan kan språket användas för att synliggöra, hantera och bilda kunskap, 

och utanför skolan kräver dagens informations- och kommunikationssamhälle kunskap om att 

hantera, värdera och tillgodogöra sig texter (Skolverket, 2000b).  

Trots detta har det från mitten av 1990-talet skett en markant försämring i läsförståelse, enligt 

diagnoser i läs- och skrivförmåga samt den nationella utvärdering som Skolverket genomförde 

2003 (Johansson, 2005:4-5, Skolverket, 2004:68). Försämringar har skett bland såväl hög- som 

lågpresterande elever, men främst bland de sistnämnda (Johansson, 2005:25). Nedgången i 

läsförmåga anses bero på användandet av datorer, då dessa medier kräver andra lässtrategier 

(Skolverket, 2004:69).  
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Boel Englund och Jan Svensson framhåller i Teoretiska perspektiv på sakprosa att den tryckta 

texten under de senaste 50 åren har fått konkurrens när det gäller informationsförmedling 

(2003:66–67). Detta då denna förmedling allt mer har tagits över av muntliga medier som tv och 

radio, även om den tryckta texten varit den som haft störst roll när det gäller samhällets 

kommunikation (Englund & Svensson, 2003:66–67). 

I de tre följande kapitlen kommer vi därför att redovisa vikten av muntlig och skriftspråklig1 

kompetens i vardagen, skolan och yrkeslivet.  

2.4.1 I vardagen och samhällslivet  

Textens funktion i samhället har undersökts av Anna-Malin Karlsson, docent i nordiska språk, i 

boken En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken (2006). 

Det har konstaterats att textmängden i samhället har ökat kraftigt de senaste decennierna 

(Karlsson, 2006:10, Melander & Josephson, 2003:247). Detta kan delvis sägas bero på det IT-

samhälle vi lever i idag (Karlsson, 2006:97–100). Kraven på goda läs- och skrivkunskaper ökar i 

takt med informationssamhällets intågande, och det är därför viktigt att kunna hantera, värdera 

och tillgodogöra sig texter (SOU, 1997:335, Skolverket, 2000b). 

Att det är av stor vikt att ha goda läs- och skrivkunskaper, framhåller Anna-Lena Eriksson 

Gustavsson i boken ”Jag fixar det oftast!”. Hur industriarbetare hanterar läs- och skrivkrav i arbetet (2005). 

Dessa kunskaper anses nödvändiga för att kunna delta i vårt demokratiska samhälle (SOU, 

1997:335, Säljö, 2000:157, Eriksson Gustavsson 2005:19, Prage & Svedner, 2008:40). Eftersom 

språket kan användas som maktmedel, är det viktigt att vi har stora skriftspråkliga kunskaper, för 

att till exempel hävda vår rätt gentemot myndigheter, och kunna granska propaganda kritiskt 

(Säljö, 2000:157, Prage & Svedner, 2008:40). 

Språket har även en stor betydelse ur ett socialt perspektiv, då en dåligt skriven text tappar 

trovärdighet, och den som inte kan stava riskerar att nedvärderas (Svedner, 1999:122–124). Att ha 

en bred skriftspråklig repertoar är även det viktigt för det sociala livet, då kunskaper om olika 

texttyper är nödvändigt i såväl skola som vardag, och gör det möjligt att i vuxenlivet delta på 

många olika arenor, både privata, offentliga och yrkesmässiga (Liberg, 2006:143–154, Hultén m 

fl, 2003:273). Enligt Svedner är skriftkompetens en medborgerlig rättighet, eftersom det krävs för 

att kunna utföra svårare uppgifter, vilket krävs för att kunna förändra sin situation (1999:122–

124). Ett exempel på detta skulle kunna vara att en person utan skriftkompetens har svårt att 

vidareutbilda sig, och därmed inte kan få det arbete han eller hon önskar.  

                                                      
1 Med skriftspråklig kompetens avser vi både läs- och skrivförmåga  
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Även muntliga kompetenser är viktiga ur det sociala perspektivet, då detta kan bidra till att ge 

eleverna ett gott självförtroende (Svedner, 1999:110–112, Prage & Svedner, 2008:40). Talet har 

även en stor roll i det demokratiska samhällslivet, eftersom detta är en förutsättning för att kunna 

våga diskutera och argumentera (Svedner, 1999:110–111).  

Enligt en undersökning av Zobel tycks lärare ha svårt att precisera nyttan av svenskämnet 

utanför skolan. Lärarna menar att eleverna har nytta av detta i alla sammanhang, för att läsa, 

kommunicera och skriva, och menar även att svenskämnet kan bidra till allmänbildning. Vidare är 

det lärarnas uppfattning att litteraturläsning kan hjälpa eleverna att ordna sina tankar och utveckla 

en empatisk förmåga (2009:30–32). Eleverna i Zobels undersökning har svårt att precisera nyttan 

med svenskämnet i vardagen, men menar ändå att de har nytta av såväl skriftlig som muntlig 

kompetens. Det som betonas starkast är den muntliga kompetensen, att kunna uttrycka sig väl 

och ha ett gott ordförråd är något de förknippar med status (Zobel, 2009:26–27).  

2.4.2 I skolan eller vidare studier 

Som tidigare nämnts är språket och språkutveckling viktigt, till exempel i hanterandet och 

skapandet av kunskap (Skolverket, 2000b, Svedner, 1999:122–124, Eriksson Gustavsson, 

2005:19). Detta gör att svenskämnets roll i skolan och vidare studier är stor.  

Läsning och skrivning kan anses vara mer ”skolspecifika färdigheter” än talet, men vikten av 

att öva på talet i skolan är stor, och då talet kan anses genomsyra all undervisning, är det viktigt 

att eleverna får öva på att både tala till en grupp, att läsa högt och att dramatisera (Svedner, 

1999:109–110). I det av Skolverket utgivna bedömningsmaterialet Språket på väg är utöver tala, 

läsa, skriva även samtala något som betonas. Samtala innebär att såväl lyssna som tala, men även 

att reflektera (2008:20). Detta påminner om hur Lena Wilhelmson och Marianne Döös i 

Dialogkompetens för utveckling i arbetslivet (2002) beskriver en god dialog, som de menar handlar om 

att tala och lyssna – men också om att kritiskt granska såväl sina egna som den andres tankar, och 

utifrån detta kunna ompröva sin ståndpunkt. Genom kommunikation, dialog och samtal kan 

således kunskap bildas (Svedner, 1999:109, Wilhelmson & Döös, 2002:7, 17-18, Prage & Svedner, 

2008:4). 

För fortsatta studier är det även viktigt att eleverna känner till vilka funktioner skrivandet har i 

det verkliga livet, då skrivandet kan användas som kommunikation, för kunskapsbildande och för 

personligt skapande. Skrivträningen måste därför differentieras, det vill säga omfatta en mängd 

olika texttyper (Svedner, 1999:122–124).  

Svenskämnet har också som uppgift att utveckla elevernas identitet via skönlitteratur, film och 

teater, och genom detta kan empati och förståelse för såväl sig själv, andra och världen skapas 
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hos eleverna (Skolverket, 2000b). Detta är kunskaper som även efterfrågas i andra ämnen som till 

exempel samhällskunskap (Skolverket, 2000a). 

2.4.3 I yrkeslivet 

Goda läs- och skrivkompetenser är idag en förutsättning för att kunna delta i yrkeslivet (Säljö, 

2000:157, Eriksson Gustavsson, 2005:19). Arbetsmöjligheterna för de med begränsade läs- och 

skrivförmåga har på grund av informationssamhällets intågande minskat (SOU 1997:335). Texter 

har också fått en större roll på vägen mot yrkeslivet, då lärlingsutbildningarna har ersatts av de 

yrkesförberedande programmen, där praktiken blandas med teori (Karlsson, 2006:10–11).  

Skriftens huvudfunktioner i arbetslivet kan sägas vara orientering, planering och dokumenta-

tion. Andra funktioner är problemlösning och förmedling av information (Karlsson, 2006:97–

100). Det är därför viktigt att behärska olika texttyper (Liberg, 2006:143–154, Hultén m fl, 

2003:273). Dokumentationskraven för till exempel kvalitetssäkring har även ökat, vilket påverkat 

sådana yrkesgrupper som normalt inte kopplas till skriftspråket (Karlsson, 2006:10–11). Även 

industriarbetare behöver läs- och skrivkompetenser, såväl i arbetet som på fritiden (Eriksson 

Gustavsson, 2005:117, 149–150).  

Den kommunikativa förmågan är också viktig i dagens arbetsliv (Svedner, 1999:110–111, 

Prage & Svedner, 2008:40, Wilhelmson & Döös, 2002:5). I arbetslivet är läsande och skrivande 

dock sällan några renodlade aktiviteter, utan skrift och samtal med andra kompletterar varandra 

(Karlsson, 2006:41). Skriftanvändning kan även vara såväl synligt som osynligt, vilket innebär att 

den yrkesverksamme inte alltid är medveten om i hur stor utsträckning skriftspråket används i 

dennes arbete. Om språket är synligt eller inte ligger också till grund för den uppdelning vi gör 

mellan läs- och skrivyrken och övriga. Även om man läser i alla yrken så är det inte alltid det 

uppfattas som en viktig del av yrket, då det kanske inte är den huvudsakliga uppgiften. Hur 

arbetet är organiserat inverkar på hur synbart skriftbruket är. Ju mer formellt ansvar den anställde 

förväntas ta, desto mer synligt skriftspråk förekommer (Karlsson, 2006:109–111).  

2.5 Skolan – en särskild praktik? 

Lauren B. Resnick hävdar i artikeln Learning in school and out (1987) att det är mycket som skiljer 

lärande i skolan från lärandet utanför skolan, vilket gör att man kan tala om skolan som en 

särskild praktik. Skillnader Resnick nämner är till exempel att skolan handlar om individuellt 

arbete, medan fritiden och arbetslivet bygger på relationer till andra, samt att uppgifterna i skolan 

ofta ska lösas utan de hjälpmedel vi har i vardagen, som till exempel miniräknare. Resnick tar 

även upp symbolanvändande i och utanför skolan, och menar att man utanför skolan ofta 

använder företeelser direkt i sitt sammanhang, utan att använda symboler som representerar 
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dessa. Lärande i skolan blir därför ofta symbolbaserat och utan verklighetsanknytning, vilket 

eleverna kan uppleva som abstrakt.  

Vidare menar Resnick att de kunskaper skolan lär ut är generella, medan de kunskaper som 

krävs utanför skolan är mer situationsspecifika, samtidigt som han framhåller att enbart 

situationsspecifikt lärande är begränsande, då dessa specifika kunskaper kan vara svåra att 

överföra till andra kontexter. Därför förespråkar Resnick att skolan hellre än att träna människor 

för specifika arbeten, bör förbereda dessa att bli goda ”adaptive learners”. Detta innebär att 

eleverna får kompetenser för att kunna lösa oförutsedda, mer krävande uppgifter. Resnick menar 

att utbildade personer sällan använder de strategier som de fått lära sig i skolan, men att de har 

lättare för att hitta egna lösningsmöjligheter. Utifrån detta menar Resnick således att skolan är en 

särskild praktik, som har fler uppgifter än att förbereda eleverna för vardagen och yrkeslivet 

(Resnick, 1987:13–19). 

Detta påminner om progressivismens och John Deweys tankar om samspelet mellan individ 

och samhälle. Även Dewey ser skolan som en isolerad verksamhet, där elevernas tidigare 

erfarenheter inte tas till vara. De kunskaper eleverna får i skolan är inte heller alltid sådana att de 

kan använda dessa i det verkliga livet. Skolan, menar Dewey, ska dock inte vara denna isolerade 

verksamhet, utan ska ses som en del av samhälls- och arbetslivet. Detta innebär dock inte att 

skolan ska utbilda eleverna för ett visst yrke, utan att skolans ämnen ska studeras i sitt 

sammanhang, och vara kopplade till den kontext där de hör hemma (Dewey, 1998:87–89).  

2.6 Sammanfattning  

Hur svenskämnet har uppfattats och vad som har ansetts vara viktigt har varierat över tid. 

Malmgren menar att det i Sverige idag finns tre dominerande ämnesuppfattningar. Den första 

benämner Malmgren som svenska som färdighetsämne, där fokus läggs på formalisering och där varje 

enskilt moment övas var för sig. Svenskämnet ses här som ett språkämne. Den andra 

uppfattningen är svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, där målet är förmedling av kulturarvet, 

som ska ge en gemensam kulturell referensram. Även språkläran, med grammatik och 

språkhistoria betonas i denna ämnesuppfattning. Den tredje är svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne, där undervisningen utgår från elevernas tidigare erfarenheter och förutsättningar. 

Litteraturen ses här som ett medel för att eleverna skall kunna skapa förståelse för andra 

människor.  

Utöver dessa tre ämnesuppfattningar har det på senare år även diskuterats och argumenterats 

för ett fjärde svenskämne som Molloy, Ewald och Bergöö har benämnt svenska som erfarenhets-

pedagogiskt demokratiämne. Detta kan sägas vara en utveckling av det erfarenhetspedagogiska 

svenskämnet, där det läggs stor vikt vid demokrati och dialog. Demokratin handlar förutom allas 
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rätt att tala och uttrycka sig, även om svenskämnets potential att skapa demokratiska 

arbetsformer.  

Svenskämnets syfte är att utveckla förmågor som att tala, lyssna, se, läsa och skriva, och enligt 

kursplanen är detta kompetenser som krävs såväl i som utanför skolan. I och med dagens IT-

samhälle har textmängden i samhället ökat. Därför ökar även kraven på goda läs- och 

skrivkompetenser samt goda muntliga kompetenser för att kunna delta i dagens samhälle, skola 

och yrkesliv. Dessa kompetenser är även viktiga ur ett socialt perspektiv, då språkförmåga är 

viktigt för självkänslan. 

Trots att skolan enligt kursplanen har till uppgift att förbereda eleverna inför samhälls- och 

yrkesliv, ifrågasätter Resnick om detta är skolans enda uppgift. Skolan kan inte utbilda eleverna 

till specifika yrken, utan måste istället sträva efter att ge eleverna generella kunskaper som de 

sedan kan använda i olika sammanhang. Därför menar Resnick att skolan till viss del måste få 

vara en särskild praktik.  

3 Metod  

Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod, där kvalitativa data 

presenteras och fokus läggs på ord istället för siffror (Bryman, 2002:249). Den kvalitativa 

metoden tillämpar ett inifrånperspektiv, där man försöker sätta sig in i den undersöktas situation 

(Holme & Krohn Solvang, 1997:92). Den kvalitativa metoden har ofta ett induktivt 

förhållningssätt, som innebär att undersökningen görs förutsättningslöst, och teorierna 

formuleras utifrån resultatet av undersökningen. Kvalitativa metoder bygger även på tolkning av 

resultatet, samt teorin att sociala egenskaper uppstår i samspelet mellan olika individer (Bryman, 

2002: 22, 250). 

Då vårt syfte är att undersöka och beskriva fem svensklärares och fem ungdomars 

uppfattningar av vad som anses vara viktigast respektive mest användbart i svenskämnet, skulle 

vår undersökning kunna sägas ha en fenomenografisk ansats. Målsättningen med fenomenografi 

är att beskriva skillnaden mellan ”hur något är och hur något uppfattas vara”, vilket beskrivs 

genom första och andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986:12). Det första perspektivet 

omfattar det som kan observeras utifrån, det andra om hur något upplevs inifrån – och det är det 

andra perspektivet som fokuseras. I en fenomenografisk undersökning utgörs den empiriska 

grunden av intervjuer, och målet är att beskriva variationer i upplevelserna av fenomenet 

(Larsson, 1986:13, 20-22). 

Vår undersökning kan således anses följa fenomenografin, då vi har strävat efter att utifrån 

intervjuer beskriva variationer av uppfattningar kring ett fenomen, i vårt fall svenskämnet. Då vi 
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anser svenskämnet sakna den absoluta definition som första ordningens perspektiv kräver, och 

därför endast har beskrivit den andra ordningens perspektiv, har vi inte kunnat beskriva 

skillnaden mellan dessa två perspektiv. I fenomenografiska undersökningar ska materialet även 

bearbetas genom att sorteras in i kategorier som är tydligt skilda från varandra (Larsson, 1986:20, 

38). Inte heller här kan därför vår undersökning anses vara fenomenografisk, då våra kategorier i 

vissa fall överlappar varandra. 

Således kan vår studie inte anses vara fenomenografisk på alla punkter, även om det finns 

likheter.  

3.1 Metod för datainsamling 

Informanternas uppfattningar har fångats upp via intervjuer, där vi precis som Monica Dalen 

menar att man genom detta kan nå fram till informanternas ”egna erfarenheter, tankar och 

känslor” (2007:9). Vidare har undersökningen genomförts i form av semistrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att utgå från en intervjuguide2 med öppna frågor med förutbestämda teman 

(Bryman, 2002:301, Lantz, 2007:31). Vi har varit följsamma under intervjuerna, och knutit an till 

och byggt vidare på informanternas svar, vilket Alan Bryman framhåller som viktigt (2002:301). 

3.2 Urval 

Eftersom målet är att undersöka såväl lärares som elevers syn på svenskämnet, har informanter 

från båda dessa grupper valts ut. Namnen är fingerade, för att värna om informanternas 

integritet.  

Urvalet för intervjuerna med de fem lärarna har styrts av ett bekvämlighetsurval. De fem 

lärarna arbetar på skolorna X och Y i en medelstor stad i södra delen av Sverige, och dessa skolor 

är sådana som vi har haft kontakt med tidigare. I urvalet har vi strävat efter att ha spridning 

gällande såväl ålder som kön. 

De lärare som intervjuats är följande: 

Johan, 36 år, har arbetat som lärare i 9 år. Undervisar i svenska och engelska, på skolan X. 

Anders, 38 år, har arbetat som lärare i 10 år. Undervisar i svenska, engelska och grundkurs i data, 

på skolan Y. 

Kristina, 61 år, har arbetat som lärare i närmare 35 år. Undervisar i svenska och SO på skolan X. 

Bengt, 63 år, har arbetat som lärare i 36 år. Undervisar i svenska och engelska på skolan Y. 

Gun, 66 år, har arbetat som lärare i 33 år. Undervisar i svenska och engelska på skolan Y. 

För att nå ungdomar med distans till sin svenskundervisning under grundskoletiden, har 

ungdomar mellan 19-22 år tillfrågats. Detta eftersom de då sannolikt har avslutat 

                                                      
2 Se bilaga 1. 
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gymnasiestudierna och därmed kan sägas ha tagit steget ut i vuxenlivet. Detta urval görs eftersom 

vi förmodar att de då har en djupare uppfattning om och fått fler erfarenheter av när och hur 

svenskämnet kan användas i vardagen. Med distans till grundskolan är det dessutom sannolikt att 

ungdomarna har lättare att se tillbaka på högstadiets svenskundervisning som en helhet, istället 

för att enbart se vad de gjort under den föregående veckan.  

För att nå ungdomar mellan 19-22 år har kontakt tagits med en fritidsgård, där vi fick vetskap 

om att det fanns unga ideella ledare som skulle kunna passa. För att få en bredare urvalsgrupp har 

även ungdomar inom vårt kontaktnät tillfrågats, varför även detta till viss del kan sägas vara det 

Bryman kallar ett bekvämlighetsurval (2002:114).  

De informanter vi har intervjuat i denna kategori är följande:  

Jessica, 19 år, gick samhällsvetenskapliga programmet med inriktning sam-ekonomi. Hon har 

haft en del ströjobb på lov och liknande. Därefter har hon gått vidare till universitetsstudier.  

Emil, 22 år, har gått naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Efter detta har han arbetat 

som skogshuggare, snickare och inom industrin, samt åkt jorden runt. Nu läser han till fjällguide 

på folkhögskola.  

Mia, 22 år. På gymnasiet läste hon samhällsvetenskapliga programmet med inriktning sam-sam. 

Har gått vidare till universitetsstudier.  

Robert, 22 år, har gått byggnadsprogrammet på gymnasiet. Har tidigare arbetat som snickare 

men jobbar idag på ett byggvaruhus.  

Sofia, 22 år, gick frisörprogrammet på gymnasiet och har sedan jobbat som detta, undantaget tre 

månader då hon varit utomlands. Nu läser hon sociologi som fristående kurs på universitetet, 

parallellt med arbetet som frisör.  

3.3 Genomförande 

Inledningsvis genomförde vi en pilotstudie, för att se om våra frågor var hållbara, vilket Bryman 

anser vara bra för att undvika de största fallgroparna (2002:170f). Utifrån detta omformulerades 

någon fråga. Vi bestämde oss även för att ge informanterna en kopia av intervjuguiden, för att 

förtydliga frågorna. Därigenom minskar risken för missförstånd, och informanterna kan själva 

lättare hålla fokus vid frågan. Av tidsskäl valde vi att genomföra några intervjuer var. En av oss 

intervjuade tre lärare och två ungdomar, och den andra två lärare och tre ungdomar.  

I sökandet efter informanter tog vi kontakt med svensklärare på de skolor vi valt att förlägga 

vår undersökning till. De som var villiga att ställa upp bestämde vi sedan tid med. Intervjuerna av 

lärarna genomfördes sedan på deras respektive arbetsplatser, men vi försökte hitta en lugn plats, 

som till exempel ett grupprum eller ett avskilt hörn av personalrummet. Vi hade gemensamt med 
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informanterna försäkrat oss om att genomföra intervjuerna då båda hade gott om tid. 

Intervjuerna tog ca 20-50 minuter, och spelades in, för att sedan transkriberas.  

Intervjuerna med ungdomarna har genomförts på en mängd olika platser i lugna och neutrala 

miljöer. Även dessa intervjuer tog varierande lång tid, ca 20-35 minuter, och spelades in och 

transkriberades.  

Under bearbetningen av materialet kände vi att några uppgifter fortfarande saknades. Därför 

valde vi att genomföra kompletterande intervjuer med en lärare och två ungdomar, för att 

försäkra oss om att vi uppfattat dem korrekt. 

3.4 Bearbetning och analys 

Efter flertalet genomläsningar av vårt empiriska material har vi redovisat våra resultat under 

rubriker formulerade utifrån våra frågeställningar.  

Vid analysen av lärarnas utsagor gällande vad svenskämnet innebär, samt vad de anser vara 

viktigast, har vi utgått från de fyra ämnesuppfattningar vi beskrivit i kapitel 2. Med utgångspunkt 

från lärarnas utsagor har lärarna sedan placerats in i figur 1, konstruerad utifrån dessa 

ämnesuppfattningar.  

I analysen av vad som lärare och ungdomar anser vara det mest användbara inom 

svenskämnet, har vi istället konstruerat en tabell för att presentera detta. I tabellen redovisas vilka 

kompetenser som förmodas eller har upplevts användbara, samt i vilka sammanhang dessa tagits 

upp. En liknande tabell har sedan använts för att redovisa de av ungdomarna upplevda bristerna i 

de kompetenser som svenskämnet förväntas ge.  

Vid bearbetningen har det ibland uppstått svårigheter med att kategorisera svaren, då vi har 

haft problem med att tolka dem. Det har till exempel varit svårt att urskilja vad lärarna har ansett 

att svenskämnet innebär respektive vad som anses vara viktigast. För att komma till rätta med 

detta har vi dels ställt följdfrågor under intervjuerna, men även i vissa fall kontaktat 

informanterna igen för att ställa kompletterande frågor. 

3.5 Etiska principer 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande informations-, samtyckes-, 

och konfidentialitetskrav i vår undersökning. Detta innebär att vi har upplyst informanterna om 

syftet med vår undersökning, om deras roll i denna, samt om frivilligheten i densamma. Vi har 

också behandlat uppgifterna konfidentiellt, och avpersonifierat informanterna (Vetenskapsrådet, 

2002:7–13) 
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3.6 Metoddiskussion 

Då vår datainsamlingsmetod är intervjuer, vill vi här diskutera för- och nackdelar med denna 

metod. Nackdelarna med intervjuer är att det är en tidskrävande metod, vilket gör urvalet 

begränsat (Bryman, 2002:146, 310f). Det är även viktigt att ha i åtanke att informanten inte 

nödvändigtvis svarar på den fråga som ställts, utan istället kan besvara en tolkning av vad som 

uppfattas vara frågan, vilket kan försvåra bearbetningen (Larsson, 1986:27). Därför menar Annika 

Lantz att det är viktigt att vi som intervjuare sätter oss in i och kan förstå informantens 

perspektiv, så att vi kan fånga upp detta. Detta är viktigt i såväl insamlingsfasen som 

bearbetningsfasen (Lantz, 2007:101). 

En annan nackdel med intervjuer är att materialets omfattning kan påverkas av informanternas 

talförhet, trots att vi ställt följdfrågor. Materialet kan således bli mycket omfattande från en 

informant, men mindre omfattande från en annan, vilket vi tagit i beaktande vid bearbetningen av 

materialet. 

Då vårt syfte är att undersöka uppfattningar, anser vi ändå intervjuer vara den mest 

fördelaktiga metoden. Enkäter kan visserligen mäta uppfattningar, men problemet med dessa är 

svårigheten att förklara otydliga frågor, eller ställa uppföljningsfrågor för att få informanten att 

fördjupa sitt svar (Bryman, 2002:147). Inte heller observationer anser vi vara lämpliga för denna 

undersökning, då en uppfattning inte går att fånga via en observation. 

Att spela in intervjuer menar Bryman vara en fördel, då man därigenom kan förvissa sig om 

att inte missa några väsentligheter, samt lättare kunna hitta spår i materialet i efterhand. 

Inspelningen har också fördelen att man kan höra nyanser i hur saker sägs (2002:306). De största 

nackdelarna med att spela in menar Bryman vara att informanterna kan påverkas och känna sig 

hämmade, samt att transkribering är tidskrävande (Bryman, 2002:310–311).  

Något som även bör beaktas är att en transkription inte speglar intervjutillfället i sin helhet, då 

informanternas tonfall och gester är svåra att fånga i skrift. Det är därför möjligt att den som har 

genomfört intervjun kan ha fått en annan bild av informanten än vad som speglas i 

transkriptionen. Jan Trost anser därför att det är viktigt att den som analyserar intervjun även har 

varit med och genomfört denna, då denne då kan ta dessa tonfall och gester i beräkning 

(2005:128).  

Vi har läst varandras transkriptioner, för att få en mer objektiv bild av varje informant, och 

sedan gemensamt genomfört bearbetning och analys. Här har vi även delgivit varandra 

upplevelser från intervjusituationen. 

Gällande urvalet av lärare, kan våra resultat ha påverkats av att en av oss har haft kontakt med 

en av de intervjuade lärarna tidigare. Således finns också en möjlighet att vi i våra resultat 
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analyserar lärarens utsagor utifrån sådant som vi tidigare känt till, men som inte framkommit 

under intervjun. Vi anser dock denna risk vara liten, då våra analyser utgått från de transkriberade 

intervjuerna. I detta fall har det dessutom underlättat att vi varit två, då vi tolkat materialet 

tillsammans. Liknande problem skulle också kunna uppstå i intervjuerna med några av 

ungdomarna, då vi använt oss av ungdomar i vår bekantskapskrets. Även här anser vi risken vara 

liten, då dessa personer endast är bekanta eller vänners bekanta. 

Ett annat problem med urvalet av ungdomarna, kan vara att dessa kan ha svårt för att minnas 

grundskoletiden. Därför finns en risk att det de uppger under intervjun egentligen härrör från 

gymnasietiden, på grund av det Bryman beskriver som minnesproblem (2002:168). I de fall där 

ungdomarna haft problem att minnas högstadietiden, har vi valt att först låta dem associera fritt 

kring svenskämnet, för att sedan rikta frågorna mer specifikt mot grundskolan, vilket har varit till 

hjälp. Även gällande de av ungdomarna upplevda bristerna kan det finnas risk för liknande 

problem. De brister ungdomarna upplever idag kan härröra från såväl grund- som gymnasieskola, 

vilket vi är medvetna om.  

Vid själva intervjutillfället har vi som vi tidigare beskrivit valt att genomföra några intervjuer 

var, vilket kan ha både för- och nackdelar. Fördelarna är att vi, då vi endast genomför ett fåtal 

intervjuer inom varje urvalsgrupp, inte riskerar att ”göra analysen i förväg” såtillvida att vi redan 

under intervjuerna vinklar frågorna för att kunna kategorisera informanterna utifrån en 

förutbestämd mall. Att dela upp intervjuerna mellan oss är dessutom en tidsbesparande åtgärd. 

En risk med att vi varit två, är att vi kan ha ställt olika uppföljningsfrågor. Vi anser dock inte 

att detta bör innebära något större problem, då vår intervjuguide har haft förhållandevis specifika 

teman. 

Viktigt att beakta gällande undersökningens tillförlitlighet är även att fem lärare och fem 

ungdomar inte representerar hela lärarkåren och alla ungdomar. Det två urvalsgruppernas utsagor 

har haft olika omfattning. Materialet från intervjuerna med ungdomarna har varit mindre än det 

från intervjuerna med lärarna, vilket kan ses som en brist. Vi tror dock att detta kan bero på att 

ungdomar i allmänhet inte reflekterat kring vad som är viktigast i svenskämnet i någon större 

utsträckning. Därför tror vi inte heller att vårt material blivit mer omfattande även om vi utökat 

antalet informanter eller ställt fler följdfrågor. 
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4 Resultat 

Inom detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat som framkommit ur analyserna av 

intervjuerna, för att belysa hur informanternas utsagor ger understöd för att besvara våra 

frågeställningar. I kapitel 4.1 redovisas lärarnas uppfattningar, medan det efterföljande kapitlet, 

4.2, kommer att behandla ungdomarnas uppfattningar om vad de anser vara viktigast respektive 

mest användbart inom svenskämnet.  

Som tidigare nämnts är frågorna gällande det viktigaste och det mest användbara inom 

svenskämnet snarlika. Detta märks också till viss del i detta kapitel, då informanterna i vissa fall 

har gett liknande svar på dessa frågor.  

Lärarnas utsagor presenteras utifrån informanternas ålder, med den yngste först. Gällande 

ungdomarna har vi försökt följa samma modell, men då fyra av våra informanter är lika gamla har 

vi valt att presentera dessa fyra i bokstavsordning. Vi vill här även påminna om att namnen är 

fingerade.  

4.1 Lärarnas utsagor 

I de tre inledande kapitlen kommer vi att redogöra för lärarnas uppfattningar om vad 

svenskämnet innebär, vad de anser vara viktigast inom svenskämnet, samt vad de anser vara mest 

användbart. I kapitel 4.1.4 kommer vi därefter se om deras uppfattningar om vad svenskämnet 

innebär och det som anses viktigast går att kategorisera utifrån de fyra ämnesuppfattningar som 

definierats av Malmgren och Molloy.  

4.1.1 Vad svenskämnet innebär 

Johan anser att de tre delarna tala, skriva och läsa, är stommen i svenskämnet, det som ska 

utvecklas för att nå målen, och han använder litteraturen som ett medel för att utveckla dessa tre 

delar. Johan tar även upp litteraturhistoria samt att läsa klassiker, eftersom det enligt honom är 

viktigt att läsa litteratur från olika delar av litteraturhistorien för att kunna jämföra och diskutera 

likheter och skillnader. Johan menar även att eleverna behöver öva på det muntliga, så att de lär 

sig att våga. Något annat han fokuserar på är skrivandet, att eleverna kan behärska olika genrer. 

Här låter han eleverna bearbeta sina texter, och anser att man genom detta kan se en progression 

i elevernas utveckling. Enligt Johan är grammatikundervisning och grammatiska termer som ett 

avskilt moment inte något han förordar. Han förklarar: 

 
När vi jobbar med grammatik så är det ju mest alltså så att man går igenom deras egna texter. Det 
tycker jag är det viktigaste, att de får skriva texter och därutifrån bearbeta … att tänka på 
grammatik och formalia och så.  
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För Anders innebär svenskämnet egentligen allt, ”för allt är ju svenska”. Han arbetar med såväl 

skönlitterära texter, bilder och filmer, och med både skrift och tal kring dessa. Enligt Anders är 

det är viktigt att eleverna ofta får välja fritt gällande både böcker och skrivövningar. Att skapa 

läslust är viktigare än att läsa klassiker, säger Anders, som menar att läsning av Lagerlöf och 

Strindberg kan döda intresset hos eleverna. Han tar också upp musik och sång.  

Även grammatikundervisning kommer på tal, och där menar Anders att undervisningen ska 

utgå från elevernas texter eller skönlitterära texter, och låter grammatiken komma in som en 

naturlig del i undervisningen, istället för att bli ett enskilt moment. 

Kristina talar om de olika delarna tala, läsa, skriva, och förstå, då hon menar det sistnämnda 

vara nödvändigt för att kunna tillgodogöra sig innehållet i olika texter. Vidare tar hon även upp 

kommunikation, och anser att det är viktigt att kunna skriva olika texttyper och att få eleverna att 

förstå att alla texter har en mottagare. För att arbeta med detta har Kristina ibland låtit eleverna 

skriva brev till politiker. Andra områden som Kristina berör är muntlighet och att hålla föredrag, 

samt drama och att tolka bilder. Hon tar även upp litteraturhistoria, där hon nämner läsandet av 

ungdomsklassiker. Vidare tar Kristina upp grammatiken, och menar att det är viktiga 

grundkunskaper som eleverna behöver ha, till exempel för inlärning av andra språk, och berättar 

att de i år 7 och 8 använder en studiebok som innehåller många grammatiska övningar. Kristina 

menar att grammatik ska ingå i svenskundervisningen på högstadiet, och förklarar: 

 
Ja, dels handlar det ju om att kunna uttrycka sig skriftligt. Till exempel när man skriver i 
imperfekt, till exempel, då, man skriver ”han ägna sin tid åt att skriva” istället för ägnade.  

 

Att språket förändras är något Kristina är medveten om, och hon anser att detta är något vi måste 

acceptera. Om eleverna skriver ”oxå” eller ”&” säger hon dock ifrån. Det som Kristina lägger ner 

mest tid på är dock läsa och skriva, som hon menar upptar nästan 60 % av undervisningstiden.  

Det Bengt menar vara i centrum är litteraturen, och utifrån denna arbetar han med det han 

kallar de tre huvudmomenten, läsa, tala och skriva. Bengt tar flera gånger upp läsande och 

skrivande, och betonar vikten av lust i samband med detta. Gällande grammatikundervisning 

menar Bengt att denna inte ska innebära ”tragglingsövningar”, utan att denna ska utgå från 

elevernas texter, för att skapa motivation.  

Något han även tar upp är reflekterande skrivande, vilket han anser vara en positiv del i den 

nya läroplanen. Han menar att arbetet med texter just handlar om reflektion, att det går ut på att 

få eleverna att jämföra, se samband och dra slutsatser. Vidare talar Bengt även om 

litteratursamtal, drama, film samt läsande av klassiker. Det sistnämnda är dock något som inte 

görs förrän i år 9. Något Bengt även tar upp är högläsning, vilket han menar vara mycket omtyckt 

bland eleverna även idag, och han säger: 
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 … och det visar, tycker jag, på ett sådant härligt sätt i den här moderna världen vi lever i, med 
informationsstress och fragmentisering, så finns ett behov av att höra bra berättelser … 

 

Det som hela tiden återkommer under intervjun med Bengt är dock vikten av och nyttan med 

läsning och litteratur, som till exempel ger ett ökat ordförråd. Han betonar också ofta vikten av 

språkets betydelse, och förklarar att ”språket är grunden för allting egentligen, både skolämnen 

och livet i största allmänhet”. Bengt försöker även medvetandegöra detta för lärare i andra 

ämnen, och menar att olika ämnens strävansmål ofta går ihop. Därför förespråkar Bengt ett 

samarbete över ämnesgränserna.  

För Gun handlar svenskämnet om momenten läsa, tala och skriva. Det muntliga tycks vara 

viktigt, då hennes elever får läsa högt, hålla föredrag, genomföra dialoger och dramatisera. Hon 

talar även om uppsatsskrivande, där hon anser det vara viktigt att eleverna först skriver ned 

tankar, sedan skriver en kladd, och slutligen skriver rent för hand, vilket hon menar vara något 

som även förekommer i de nationella proven. De elever som ”skriver riktigt illa” brukar Gun be 

öva välskrivning hemma.  

Även läsning är viktigt för Gun, då hon anser att läsning ger eleverna upplevelser och hjälper 

dem att förstå andra människor. Förutom ungdomsböcker menar Gun även att eleverna ska läsa 

klassiker, och nämner där Selma (Lagerlöf, vår anm.), Shakespeare och Strindberg, men önskar 

gärna ser att de läser fler. Gun nämner även att hon arbetar med sagor och film. 

Gun anser inte grammatiken vara särskilt viktig längre, men säger samtidigt att hon undervisar 

i grammatik, trots att det inte längre är något man måste. Det är viktigt för att ge eleverna en 

trygghet i språket. Gun tar upp såväl satsdelar som ordklasser, vilket hon menar behövs som stöd 

när eleverna ska lära sig andra språk. Hennes sätt att arbeta med grammatiken är att gå igenom 

exempel på tavlan, samt att arbeta med ramsor, för att göra det roligare för eleverna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de två delar som samtliga fem lärare tar upp är 

skriftspråklighet och muntlighet. Johan, Kristina, Bengt och Gun menar att ämnets hörnstenar är 

tala, skriva och läsa. Dessutom lägger Kristina till ”förstå”. Dessa fyra tar även upp läsandet av 

klassiker, dock i olika utsträckning. Anders menar istället att detta skulle kunna döda elevernas 

läslust. Även bild, film, drama och musik nämns av de flesta lärarna, men det är ingenting som 

beskrivs mer ingående.  

Samtliga fem lärare tar upp grammatikundervisning, men de beskriver den på olika sätt. Johan, 

Anders och Bengt förklarar att grammatikundervisningen sker utifrån elevernas egna texter. 

Kristina och Gun beskriver istället detta som ett moment mer skilt från de övriga delarna, då de 

beskriver klassgenomgång på tavlan, ramsor och arbete i läroböcker. 
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4.1.2 Det viktigaste inom svenskämnet 

Enligt Johan är läsa, skriva och tala det viktigaste, och han försöker att utgå från litteraturen i 

arbetet med detta. För att kunna arbeta med detta anser Johan att det även krävs att eleverna har 

intresse och motivation, varför han försöker få med eleverna i undervisningen.  

Anders anser istället det viktigaste vara just lusten att använda språket medvetet. För att skapa 

denna lust försöker han utgå från eleverna och deras intressen, genom att hitta ”olika typer av 

svenska”, att hitta rätt bok att läsa eller rätt ämne att diskutera. Till exempel diskuterar de ibland 

utifrån bilder, vilket han menar även kan ske i samarbete med SO:n. För att behålla lusten hos 

eleverna väljer Anders som vi tidigare nämnt att inte tvinga eleverna att läsa klassiker, och han 

arbetar inte heller mycket med formell grammatik. Anders menar det vara viktigare med lust och 

glädje än med ”resultat-tänk”.  

Efter vår första intervju med Kristina kände vi oss fortfarande osäkra på vad hon ansåg vara 

det viktigaste inom svenskämnet, varför vi kontaktade henne igen för att få ett förtydligande. Vid 

detta tillfälle beskriver Kristina det viktigaste som läsa, tala, skriva och lyssna. Här ska dock 

påpekas att lyssna inte var något hon tog upp vid det första intervjutillfället, även om hon redan 

då berörde läsa, tala och skriva. Hon tar även återigen upp kommunikation, och menar att denna 

kan uppnås genom att läsa, tala, skriva och lyssna.   

Bengt menar att litteraturundervisning är det viktigaste inom svenskämnet enligt honom, och 

i detta framhåller han såväl litteratursamtal som varierande skrivuppgifter. Enligt Bengt är 

traditionella recensioner något som eleverna bara gör en gång för honom, eftersom han anser det 

vara ”dötrist”.  

Även Bengt betonar detta med läslust, och anser att allt kring böcker ska vara positivt. Han 

arbetar med bokreklam, då eleverna får tipsa varandra om böcker, men även med stämningsfulla 

högläsningsstunder. För läslustens skull är det enligt Bengt viktigt att eleverna får välja böcker 

fritt, men han menar samtidigt att det finns fördelar med att läsa samma böcker, då man kan 

prata om dem tillsammans. Därför läser eleverna i hans klasser samma bok en gång per termin, 

men det är först i år nio som dessa är klassiker.  

Gun anser att de tre momenten läsa, tala skriva är det som är svenskämnets viktigaste delar, 

men tillägger efter viss eftertanke att det hon lägger mest vikt vid nog är att läsa.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det viktigaste inom svenskämnet beskrivs som de 

tre momenten läsa, tala och skriva, av Johan, Kristina och Gun. För Johan och Gun ska detta ske 

med utgångspunkt i litteraturen. Enligt Bengt är litteraturundervisningen det viktigaste, men i 

denna omfattar han såväl läsning, tal och skrift. Anders skiljer sig dock från mängden, då han 

menar att lusten att använda språket är det viktigaste i ämnet. 
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4.1.3 Det mest användbara inom svenskämnet 

Johan tycker att det skriftliga språket är viktigt, men vad han betonar ännu starkare är att 

eleverna ska våga tala inför andra människor. Något han också framhåller är att man genom 

litteraturen får insikt i samhällets förändringar och människans livsvillkor, och att eleverna genom 

detta kan få perspektiv på tillvaron. Enligt Johan så hänger alla ämnen ihop, vilket gör att när du 

läser litteratur kommer du även in på hur samhället ser ut. Läsning anser Johan också att eleverna 

har nytta av hela livet.  

Anders lyfter återigen lusten att använda språket som den viktigaste delen, då lusten gör att 

man kan utveckla sitt språk och sitt skrivande, inom flera olika genrer. Även han betonar vikten 

av att eleverna vågar höras och synas i klassrummet. För Anders är ett av målen att han ska se 

och höra varje elev varje lektion, samt att varje elev ska läsa och skriva någonting varje lektion. 

Det Kristina anser vara det primära för eleverna att få med sig är kommunikationen, att de 

kan uttrycka sig både skriftligt och muntligt, samt att de kan läsa och förstå det de läser. För 

Kristina är goda kunskaper i svenska även viktigt för att eleverna ska kunna klara av SO-ämnena, 

eftersom SO innebär många texter som eleverna behöver förstå för att de ska kunna tillgodogöra 

sig kunskaper. Kristina anser även att grammatik är till användning för eleverna, i inlärning av 

andra språk. 

För framtiden trycker Bengt extra på vikten av läsning och återigen språkets betydelse. Bengt 

menar att man genom att läsa kan öka sitt ordförråd genom en ”njutbar sysselsättning”. För 

honom är det även viktigt att eleverna ska utvecklas till ”tänkande varelser”, och att de ska våga 

dela med sig av åsikter och tankar, samt att eleverna vågar göra fel. Bengt vill även få eleverna att 

inse språkets betydelse i olika sammanhang, som till exempel studieteknik och läxläsning: 

 
… man vill ju också få eleverna att använda skrivandet som ett sätt att bearbeta kunskaper även i 
andra ämnen. Jag vet hur himla bra man lär sig saker som man själv sitter och skriver, och det 
försöker man ju överföra till eleverna, på olika sätt. 

 

Då Bengt menar att språket i många läroböcker, främst i SO, idag är komplicerat, abstrakt och 

för många elever svårbegripligt, anser han att ett väl utvecklat språk och en god förståelse är en 

nödvändighet för att kunna hantera dessa texter.  

Det Gun anser vara viktigast att eleverna får med sig är en god läsförmåga, och förklarar: ”var 

du än är så behöver du kunna läsa, det är väl så jag ser det”. Utöver läsförmågan anser Gun det 

även vara viktigt att behärska muntliga förmågor, att uttrycka sig väl samt att tro på sig själv. 

Även Gun framhåller grammatikens vikt vid inlärning av andra språk.   

Lärarnas uppfattningar om det mest användbara i svenskämnet kan således sammanfattas 

genom nedanstående tabell 1, där vi delat in utsagorna i kategorier utifrån var lärarna menar att 
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dessa kunskaper kan komma till användning, samt utifrån om kunskaperna är skriftspråkliga eller 

muntliga. 

Den första kategorin, I vardagen och samhällslivet, är mer generell och gäller livet i stort. De två 

följande kategorierna är mer specifikt inriktade på studier och yrkesliv. I de fall då lärarna inte 

uttryckligen har nämnt att det gäller skolan eller yrkeslivet, har vi därför placerat utsagorna under 

den förstnämnda kategorin.   

 

Tabell 1. Det lärarna förmodar vara det mest användbara inom svenskämnet. Om fler lärare angivit samma, 

anges detta inom parentes. 

 

 I vardagen och samhällslivet I skolan eller vidare studier 

 

I yrkeslivet 

Muntlighet  Att våga tala, t ex inför 

en grupp (3)  

 Våga dela med sig av 

åsikter och tankar 

 

 Att våga tala t ex inför 

en grupp 

 

 

Skriftspråklighet 

 

 Litteraturläsning kan ge 

förståelse för samhällets 

förändringar och 

människans livsvillkor 

 God läsförmåga 

 Läsning för att utveckla 

ordförrådet 

 Kunna förstå olika 

texter 

 Utveckla språket och 

skrivandet inom flera 

olika genrer (2) 

 

 Språkets betydelse för 

studieteknik och 

läxläsning 

 Läs- och 

skrivkompetens samt 

förståelse är viktig för 

SO-ämnena (2) 

 Grammatik, för 

inlärning av andra 

språk (2) 

 

 

Övrigt 

 

 Att tro på sig själv   
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4.1.4 Ämnesuppfattningar som kan urskiljas  

Utifrån lärarnas uppfattningar om svenskämnets innebörd samt vad det anser vara det viktigaste i 

ämnet kommer vi nu undersöka om de ämnesuppfattningar som beskrivs av Malmgren, Molloy, 

Ewald och Bergöö kan urskiljas (se kapitel 2.3.1–2.3.4).  

Svenskämnet som färdighetsämne har vi kunnat urskilja hos Kristina och Gun. Denna 

ämnesuppfattning innebär att svenskämnet ses som olika moment, vilka ska övas separat. Detta 

har vi främst sett gällande grammatikundervisning, då Kristina använder sig av läroböcker och 

Gun ramsor samt genomgångar på tavlan. Enligt Guns beskrivning tycks även välskrivning övas 

som ett separat moment.  

Svenskämnet som litteraturhistoriskt bildningsämne går att finna hos såväl Johan, Kristina, Bengt och 

Gun, och innebär att eleverna genom litteraturen ska få en gemensam kulturell referensram. Alla 

dessa fyra låter eleverna läsa klassiker i olika utsträckning. I denna ämnesuppfattning ingår även 

att eleverna ska utvecklas personligen genom litteraturen, vilket vi menar att Johan och Gun 

beskriver, då de talar om att litteraturen kan ge såväl perspektiv på tillvaron som förståelse för 

andra människor. Utöver detta ska grammatikundervisning inom denna ämnesuppfattning 

bedrivas som ett separat moment. Detta stämmer även in på Kristina och Gun. 

Svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt ämne har vi kunnat se hos Johan, Anders, Kristina och 

Bengt. Detta svenskämne innebär att undervisningen ska utformas utifrån eleverna och deras 

tidigare erfarenheter. Här betonas även att färdighetsträningen ska vara funktionell, då de olika 

färdigheterna ska övas i sitt sammanhang. Johan, Anders och Bengt använder denna form av 

grammatikundervisning, då de utgår från elevernas texter. Dessa tre försöker även på olika sätt 

utforma undervisningen utifrån elevernas intresse, Anders och Bengt låter till exempel eleverna 

välja böcker själva i stor utsträckning. Anders är dock den som praktiserar denna 

ämnesuppfattning i störst utsträckning, då hela hans undervisning utgår från lusten att lära. För 

att nå alla elever försöker Anders till exempel hitta rätt bok och rätt ämne att diskutera för varje 

enskild elev.  

I det erfarenhetspedagogiska svenskämnet ingår även ett samarbete över ämnesgränser, främst 

mot de samhällsorienterande ämnena. Detta är något som såväl Johan, Anders, Kristina och 

Bengt tar upp. Kristina beskriver även hur eleverna ibland fått skriva brev till politiker, och på så 

sätt försöker hon skapa en autentisk kommunikation, genom att sätta uppgiften i ett 

sammanhang.  

Då den fjärde ämnesuppfattningen, svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, är en 

vidareutveckling av det erfarenhetspedagogiska svenskämnet, upplever vi det ibland vara svårt att 

skilja dessa åt. Därför har vi här valt att som kriterier för det erfarenhetspedagogiska 
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demokratiämnet främst använda oss av det vi uppfattat vara ämnesuppfattningens särdrag, 

nämligen dialog, demokrati och demokratiska arbetsformer. Ett ytterligare särdrag är 

uppfattningen att skolans ämnen inte ska ses som åtskilda enheter, och att alla lärare tillsammans 

ska arbeta med elevernas språkutveckling.  

Vi anser att det svenskämne Anders praktiserar delvis stämmer in på det erfarenhets-

pedagogiska demokratiämnet, då han betonar vikten av att han ska se och höra varje elev varje 

lektion, vilket vi ser som en strävan mot att skapa ett dialogiskt klassrum. 

Att samtliga lärare bör ansvara för elevernas språkutveckling är något som Bengt argumenterar 

starkt för. Att Bengt utöver detta även anser det vara viktigt att eleverna vågar dela med sig av 

åsikter och tankar, anser vi tyda på ett demokratiskt förhållningssätt. Detta gör att även Bengts 

svenskämne kan räknas som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne.  

För att tydliggöra vilka ämnesuppfattningar som kan urskiljas ur lärarnas utsagor, har vi valt att 

konstruera en enkel figur. Denna figur kan till viss del sägas spegla svenskämnets utveckling över 

tid, då de två längst till vänster har en längre tradition än de två till höger.  

Vi vill här påminna om att dessa endast ska ses som konstruktioner, då såväl Malmgren som 

Svedner anser att en lärares undervisning ofta kan spegla flera ämnesuppfattningar (Malmgren, 

1996:89, Svedner 1999:16–17). 

 

Figur 1. De fyra ämnesuppfattningarna och hur informanternas uppfattningar stämmer överens med dessa. 

 

 

 

  

Svenskämnet  

som  

färdighetsämne  

 

Kristina 

Gun 

Svenskämnet som 

litteraturhistoriskt 

bildningsämne 

 

Johan 

Kristina  

Bengt 

Gun 

 

Svenskämnet som 

erfarenhetspedagogiskt 

ämne 

 

Johan 

Anders 

Kristina 

Bengt 

Svenskämnet som 

erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne 

 

Anders 

Bengt 



28 
 

4.2 Ungdomarnas utsagor  

Gällande ungdomarnas uppfattningar om det viktigaste inom svenskämnesundervisningen, 

kommer vi inte att utgå från figur 1 med de olika ämnesuppfattningarna när vi presenterar dessa 

resultat. En anledning till detta är att våra frågeställningar till lärarna och ungdomarna inte varit 

likadana, varför vi i samtalen med ungdomarna inte fokuserat lika starkt på vad svenskämnets 

innebär och undervisningsformer. Detta gör att vårt empiriska material gällande ungdomarna inte 

är sådant att det går att applicera på figuren för ämnesuppfattningarna. Dessutom är det vår 

uppfattning att de beskrivna ämnesuppfattningarna främst har tillkommit för att beskriva 

svenskämnet ur ett undervisningsperspektiv. Vi menar därför att det skulle vara svårt att få fram 

detta genom intervjuerna med ungdomarna, eftersom de rimligtvis inte känner till tanken bakom 

lärarens undervisning, och det är just denna som de olika ämnesuppfattningarna bygger på. 

De av ungdomarna upplevda bristerna presenteras också i detta kapitel. Dessa redovisas dock 

inte under en egen rubrik, utan i samband med det som anses vara mest användbart. Detta på 

grund av att det empiriska materialet kring denna frågeställning inte var tillräckligt omfattande för 

att ett eget kapitel skulle kunna vara motiverat. 

4.2.1 Det viktigaste inom svenskämnet 

Jessica menar att det viktigaste i svenskämnet är att få en bra grund för det fortsatta livet, och 

menar att svenskämnet för henne innebär allmänbildning, ”sånt man ska kunna, man måste kunna 

det, annars fixar man det inte …”. Hon förklarar vidare att svenskämnet är något man måste ha 

för att klara sig när man är vuxen, för att skriva brev, gå till försäkringskassan eller söka jobb. För 

Jessica är såväl skriftspråk som muntlighet viktiga delar.  

Enligt Emil är svenskämnets viktigaste delar, utöver att läsa och skriva, att ha en bra 

meningsbyggnad samt en god förmåga att tala inför folk.  

För Mia är det viktigaste med svenskämnet att bibehålla ett korrekt språk: 

 
Om vi inte skulle lära oss den svenskan i skolan, så skulle man ju inte kunna läsa några böcker, för 

då skulle ju bara sådana böcker som ”Ett öga rött” 3 finnas, man skriver exakt som man vill, och så. 

 

Förutom ett korrekt språk tycker Mia också att det är viktigt med muntlighet och att lära sig att 

kunna ”sålla” i texter, att ta ut det viktigaste.  

Robert ser stavning som den viktigaste delen i svenskämnet. Framförallt menar han att 

offentliga personer måste kunna stava rätt, samt att texter ska vara rättstavade, annars tas de inte 

                                                      
3 En bok av Jonas Hassen Khemiri, som är skriven på förortssvenska. 
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på allvar. Utöver detta menar Robert även att det är viktigt att kunna uttrycka sig korrekt och 

varierat. 

Sofia menar först att vad som är viktigast varierar utifrån vilket yrke man kommer ha, men 

konstaterar sedan att ett bra språk och en god stavning är viktigt för alla. Hon menar att det är 

viktigt hur man uttrycker sig, om man till exempel ska skriva till någon eller klaga på något, 

eftersom hon menar det vara lättare att få fram det man vill om man har ett bra språk. Sofia anser 

även att ett bra språk är viktigt för självkänslan, och menar att de med ett mindre utvecklat språk 

kan uppleva sig själva som mindre intelligenta, även om det egentligen inte är så. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga informanter anser skriftspråk och muntlig 

förmåga vara de viktigaste delarna i svenskundervisningen. Fyra av informanterna menar att ett 

korrekt skriftspråk är en nödvändighet, där vikten av att behärska såväl skrivregler som stavning 

betonas. En informant talar även om svenskämnet som allmänbildning, då det viktigaste inom 

svenskämnet för henne är saker man måste kunna, för att kunna gå på anställningsintervju eller 

skriva brev.   

4.2.2 Det mest användbara inom svenskämnet 

Jessica menar att hon har haft nytta av att hon lärt sig att reflektera på högstadiet, något hon 

menar efterfrågas för högre betyg på gymnasiet. Hon tar även upp grammatiken, som varit henne 

till nytta vid inlärningen av andra språk. Att känna till några författare och böcker, samt att gå på 

teater, anser hon vara bra för allmänbildningen. Ytterligare nytta av svenskämnesundervisningen 

har hon haft då det gäller att skriva CV och personligt brev. För Jessica är kunskaper inom 

svenskämnet en förutsättning för att klara sig i vuxenlivet. Hon tar där upp brevskrivande, 

kontakter med till exempel Försäkringskassan, jobbintervjuer och att lära sig att stå inför folk.  

Till en början menar Jessica att hon aldrig känt att hennes kunskaper varit otillräckliga, men 

senare konstaterar hon att hon hade velat öva sig mer på att kunna formulera sig korrekt i tal. 

Detta för att bli tagen på allvar. Andra sammanhang där Jessica känt sig osäker är då hon på sin 

praktik skriver journaler, samt i kontakter med socialtjänsten, då hon upplevt språket som 

komplicerat.   

Emils lärare har fokuserat mycket på berättande, vilket han upplever sig ha haft stor nytta av 

efter skoltiden, som till exempel när han skrivit jobbansökningar och varit på anställnings-

intervjuer. Dessutom var det berättande språket honom till stor nytta när han åkte med 

”Ostindiefararen Göteborg”, och skrev insändare eller artiklar till en lokaltidning om detta, samt i 

sin nuvarande utbildning då han skriver reklamblad och broschyrer. Även den muntliga 

kompetensen, som han inte upplevt varit till nytta under tidigare arbeten, har han nu upplevt vara 

till nytta då det som fjällguide är viktigt att kunna berätta. Från skoltiden minns Emil även 



30 
 

litteraturhistorian, vilken han anser ha varit till nytta både socialt, i samtal med kompisar, och 

kunskapsmässigt, då han menar att han lärt sig historia genom denna. Enligt Emil är 

grammatiken något som underlättar när man ska lära sig ett annat språk.  

Det Emil känner att han saknat i svenskämnet är ordkunskap, vilket han fick erfara då han 

skrev högskoleprovet. Han har även stött på problem i sin nuvarande utbildning, då de läser 

juridiska texter, men även i muntlig kommunikation, då utbildningen är förlagd i norra Sverige 

och dialekterna kan vara svåra att förstå. Emil anser inte att man i skolan borde lära ut alla 

dialekter, men menar att det ändå borde nämnas hur stora dialektala skillnader det faktiskt finns. I 

stort sett beskriver dock Emil att han har klarat sig bra.  

Mia anser att den undervisning hon fått på högstadiet varit nyttig för henne då hon läst vidare 

på gymnasiet och universitetet. Hon har även haft nytta av att kunna prata inför folk, vilket hon 

anser vara en av de viktigaste sakerna att lära sig.  

Något Mia tar upp som viktigt är förmågan att kunna sovra i texter. Detta menar hon att de 

har börjat med redan på högstadiet, men fortfarande nu när hon studerar på universitetet så 

upplever hon det som en brist att hon inte kan detta bättre.  

Något Robert menar att han har haft nytta av är det muntliga, då det i hans yrke är viktigt att 

prata med kunder. Samtidigt menar Robert att han fortfarande inte gillar att stå och prata inför en 

större grupp. Detta tvingades Robert göra flera gånger under högstadietiden, men han upplevde 

inte att det blev lättare ju fler gånger han gjorde det. Det skriftliga språket anser han sig i stort sett 

inte använda alls, förutom när han ska reklamera varor: 

 
Ja, och reklamationer just är väl både dator och handskrivningar. Ja, så det är väl inte direkt en 
uppsats man skriver, utan det är ju … man fyller bara i vad det är för fel och så där.  

 

Robert har tidigare arbetat som snickare, och där upplevde han att han inte alls behövde använda 

sina svenskkunskaper. Däremot funderar han lite över hur det kommer gå nu, när han ska söka 

till polishögskolan.  

 
Då känns det som om man skulle ha lagt ner lite mer tid, för att då är det ju lite tester och så, och 
högskoleprovet (skratt). För jag har ju alltid haft svårt för så där långa prov på tid. 

 

En brist Robert upplever är att inte kunna formulera sig snyggt, till exempel vid chatt och 

nätdejting, då han tycker att det är viktigt att göra ett gott första intryck, och inte låta 

”bonnlurkig”.  

Sofia menar att läsningen i skolan har gett henne ett bättre språk, vilket hon menar att hon har 

nytta bland annat i alla andra ämnen i skolan, inte minst nu när hon läser vid universitetet. Hon 

påpekar dock att hon även läst mycket av eget intresse och att detta alltså inte behöver vara 
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kunskaper som hon har fått i skolan. I arbetet upplever inte Sofia att hon använder sina 

svenskkunskaper i någon större utsträckning. Då hon arbetar som frisör skriver hon inte särskilt 

mycket, och även om hon pratar med kunder, så använder hon endast ett vardagligt språk.  

Sofia känner inte själv att hennes kunskaper i svenska någon gång varit otillräckliga. Däremot 

menar hon att ytterligare grammatikkunskaper skulle vara henne till nytta ur ett allmänbildnings- 

perspektiv, och även om hon hade läst något ytterligare språk på gymnasiet. 

Ungdomarnas uppfattningar om det mest användbara i svenskämnet kan sammanfattas 

genom tabell 2, och de brister ungdomarna har upplevt sammanfattas i den efterföljande tabell 3.  

Även i dessa tabeller är den första kategorin, i vardagen och samhällslivet, mer generell och gäller 

livet i stort, medan de två följande kategorierna är mer specifikt inriktade på studier och yrkesliv. 

Ungdomarnas uppfattningar om detta har varit mer specifika än lärarnas, men några av dessa kan 

ändå sägas vara av generell karaktär, och även här har de placerats under kategorin i vardagen och 

samhällslivet.  

 

Tabell 2. Det ungdomarna upplevt vara det mest användbara i svenskämnesundervisningen. Om fler ungdomar 

angivit samma, anges detta inom parentes. 

 

 I vardagen och samhällslivet I skolan eller vidare studier I yrkeslivet 

Muntlighet 

 

 På arbetsintervjuer (2) 

 Att våga tala, t ex inför 

en grupp (2) 

  Talet, i 

kundkontakter (3) 

 

Skriftspråklighet 

 

 I arbetsansökningar (2) 

 I kontakter med 

myndigheter 

 Insändare till tidningar 

 

 Grammatik, som varit 

till nytta vid inlärning 

av andra språk (2) 

  Läsning har gett ett 

bättre språk 

 Skriftspråket, i 

utformandet av 

broschyrer och 

reklamblad 

Övrigt 

 

 Allmänbildning (2) 

 

 Förmågan att 

reflektera, vilket även 

efterfrågas på 

gymnasiet 
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Tabell 3. Av ungdomarna upplevda brister i de kompetenser svenskämnet förväntas ge. Om fler ungdomar angivit 

samma, anges detta inom parentes. 

 

 I vardagen och samhällslivet I skolan eller vidare studier I yrkeslivet 

Muntlighet 

 

 Att formulera sig korrekt 

i tal (2) 

 

 Att våga tala, t ex inför 

en grupp 

 Vetskap om olika 

dialekter 

Skriftspråklighet 

 

 I möte med myndigheter 

och deras komplicerade 

språk 

 Grammatik, ur ett 

allmänbildnings-

perspektiv 

 

 Bristande ordkunskap i 

samband med 

högskoleprovet 

 Att läsa juridiska texter 

 Att sovra i större 

textmassor 

 Att skriva journaler 

 

Övrigt  
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5 Diskussion 

I kapitel 5.1 kommer vi att diskutera vad svenskämnet innebär för lärarna, för att i kapitel 5.2 

redovisa samtliga informanters uppfattningar om det viktigaste i svenskämnet, samt eventuella 

likheter och skillnader mellan dessa. I kapitel 5.3 kommer vi att diskutera vad informanterna 

anser vara det mest användbara, om det finns likheter eller skillnader mellan dessa uppfattningar, 

samt av ungdomarna upplevda brister. Efter detta följer kapitel 5.4 där våra slutsatser presenteras, 

samt det avslutande kapitlet 5.5 där vi ger förslag på vidare forskning. 

5.1 Diskussion kring vad svenskämnet innebär 

Enligt den litteratur vi funnit tycks svenskämnet kunna innebära olika saker för olika lärare, vilket 

vi inte anser vara osannolikt med tanke på att den nuvarande kursplanens vida ramar möjliggör 

egen tolkning. Det som kunnat urskiljas i vår undersökning stödjer detta, då våra lärar-

informanters utsagor visat på delvis skilda svenskämnen, vilket går att se i figur 1 (s 27). Lärarnas 

utsagor om vad svenskämnet innebär och den av oss förmodade anledningen till att lärarna berör 

just dessa olika delar, kommer att diskuteras nedan.  

Läsa, tala, skriva är något som majoriteten av lärarna tar upp. Detta anser vi inte vara 

förvånande, då dessa moment även nämns tidigt i kursplanen. Att endast en av lärarna nämnde 

lyssna anser vi vara mer förvånande, då även detta uttryckligen nämns i kursplanen (Skolverket, 

2000b).  

De muntliga kompetenserna tala och lyssna kan hamna i skymundan i svenskämnet, då talet 

enligt Svedner inte anses vara en ”skolspecifik färdighet”, trots att det genomsyrar all 

undervisning (1999:109–110). Talet är dock något som samtliga lärare menar vara en viktig del av 

ämnet, då såväl föredrag, diskussioner och boksamtal lyfts fram. Ingen av lärarna betonar dock 

lyssna eller samtala, trots att även dessa delar framhålls av Skolverket (2000b, 2008:20).   

Att litteraturen är något som samtliga lärare betonar är inte förvånande, då denna enligt 

nuvarande kursplan ska ha en stor roll inom svenskämnet (Skolverket, 2000b). Kristina, Bengt 

och Gun berör läsning av klassiker, vilket vi anser kunna härledas till att detta betonades starkt på 

1980-talet, då dessa tre informanter var yrkesverksamma, till skillnad från Johan och Anders 

(Dahl, 1999:66–69). Denna teori förklarar dock inte Johans engagemang för litteraturhistoria. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att Johan har ett personligt intresse för litteratur, men vi ser 

det även som möjligt att han har präglats av att denna ämnessyn var rådande under 1980-talet då 

han själv gick i grundskolan.  

Även Anders tar upp litteratur, men han betonar inte läsandet av klassiker, då han menar att 

klassiker kan döda elevernas läslust. Värt att notera är dock att kursplanen inte uttryckligen 

nämner klassikerbegreppet (Skolverket, 2000b). Däremot menar vi att det är den nuvarande 
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kursplanens förhållandevis vida ramar som gör att lärare kan tolka detta olika. De författare som 

flera av de lärare vi har intervjuat nämner är Strindberg, Lagerlöf och Shakespeare. Enligt 

Malmgren har klassikerbegreppet idag vidgats till att omfatta även västerländsk litteratur 

(1996:88). I vår undersökning har vi sett att så är fallet, om än något vagt, då Shakespeare är den 

enda författare som nämns som inte hör till det svenska kulturarvet.  

Värt att notera är att det är just dessa tre författare som återkommer i flera informanters 

utsagor. Därför vill vi påstå att det finns en slags dold kanon inom svenskämnet, trots att inte 

kursplanen förespråkar läsning av några speciella författare. 

Skrivandet är något som samtliga lärare tar upp, och majoriteten framhåller att eleverna ska 

kunna behärska flera olika texttyper, vilket även är ett av uppnåendemålen i kursplanen och 

förespråkas av såväl Svedner som Liberg (Skolverket, 2000b, Svedner, 1999:122–124, Liberg, 

2006:143–154). Att kunna behärska olika texttyper var också något som eleverna i Zobels 

undersökning menade vara viktigt för framtida studier (2009:36). Merparten av ungdomarna i vår 

studie har dock inte upplevt sig ha varken användning av eller bristande förmåga i att hantera 

olika texttyper. Endast Emil har de upplevt denna kompetens som nödvändig i skolan eller vidare 

studier.  

Kristina framhåller även vikten av att kunna skriva texter till en viss mottagare, och beskriver 

skrivandet som kommunikation, där det gäller att få fram sitt budskap. Kristinas betoning av 

kommunikationen tror vi kan förklaras utifrån vad som varit gällande under hennes studietid, då 

svenskämnet enligt Svedner under 1970-talet betraktades som skolans centrala kommunikations-

ämne (Bergöö & Ewald, 2003:40–41).  

Även grammatikundervisning är något som samtliga lärare berör. Denna beskrivs dock på 

två olika sätt, nämligen som det Malmgren kallar funktionell och formaliserad undervisning 

(1996:54–60). Kristinas och Guns grammatikundervisning är enligt oss formaliserad, precis som 

den välskrivning som Gun förespråkar. Enligt Skolverkets nationella utvärdering 2003 är dock 

grammatik, rättstavning och att kunna skriva läsligt för hand något som lärare lägger mindre vikt 

vid idag än i den tidigare undersökningen 1992 (Skolverket, 2004:67–68). Detta tycks stämma 

överens med vad Johan, Anders och Bengt anser. 

En förmodad anledning till att Kristina och Gun använder sig av en formaliserad 

undervisning, är att de präglas av sin tids ämnesdidaktik. De har båda såväl genomgått sin 

utbildning som påbörjat sin yrkesbana under 1970-talet, då färdighetsämnet var dominerande 

(Dahl, 1999:56–76). I detta ämne är formalisering en grundläggande komponent (Malmgren, 

1996:87–88).  
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Att detta kan vara en generationsfråga stärks även av att Johans och Anders grammatik-

undervisning utgår från elevernas erfarenheter och därför kan sägas vara funktionell. Även 

Bengts grammatikundervisning är dock funktionell, vilket avviker från mönstret, då även han 

tillhör den äldre generationen. Någon klar anledning till detta kan vi inte finna, men en möjlighet 

är att detta har att göra med Bengts personliga övertygelse, vilket kan inverka på en lärares 

ämnesuppfattning (Malmgren, 1996:88–89, Molloy, 2007:40).  

Att utgå från elevernas erfarenheter fick ökad betydelse i Lgr 80, och förordas även i såväl 

Lpo 94 som kursplanen i svenska, varför vi finner det förvånande att varken Kristina eller Gun 

nämner något om detta (Dahl, 1999:61–62, Skolverket, 2009, Skolverket, 2000b). Att de istället 

använder sig av formaliserad undervisning är intresseväckande, då denna inte utgår från de 

funktionella sammanhang som kursplanen förespråkar (Elmeroth, 2005:43–44). Formaliserad 

undervisning kan jämföras med Resnicks resonemang om att lärande i skolan ofta är 

symbolbaserat och utan verklighetsanknytning, vilket eleverna ofta upplever som abstrakt 

(1987:13–19). Även Deweys åsikt var att skolämnena skulle studeras i den kontext där de hör 

hemma (1998:87–89). Detta stärker Elmeroths teori om att det formaliserade svenskämnet inte är 

att förorda (2005:43–44). 

Det demokratiämne som vi tidigare diskuterat kan vi endast se hos Anders och Bengt, vilket 

är intressant då det i kursplanen i svenska inte uttryckligen står något om de demokratiska 

arbetsformer som vi menar vara ett kännetecken för demokratiämnet. De demokratiska 

arbetsformerna tas däremot upp i kursplanen i samhällskunskap (Molloy, 2007:185). Den logiska 

följden av detta skulle således vara att Kristina skulle uppvisa denna ämnesuppfattning, då hon 

även undervisar i SO-ämnena. Istället är det alltså två lärare som undervisar i svenska och 

engelska vilkas ämnesuppfattning speglar demokratiska arbetsformer.  

Den lust som Anders betonar är något som skiljer sig ur mängden, då lust är det som hela 

hans undervisning utgår från. Även Bengt menar att lust är viktigt, och detta kan förklaras utifrån 

att detta går att finna i kursplanen i svenska. Hos Anders är vikten av lust dock mer 

genomgående, vilket gör att vi anser detta bero på hans personliga övertygelse (Malmgren, 

1996:88–89, Molloy 2007:40).  

Bengts uppfattning om språkutveckling är också något som skiljer sig ur mängden, då han 

menar att språkutveckling är något som kan ske i alla ämnen, vilket även Ewald och Bergöö 

förespråkar (2003:40–41). Enligt Bengt är detta således något positivt, till skillnad från den 

rådande uppfattningen på 1970-talet, då det enligt Svedner fanns en rädsla för att svenskämnet i 

och med detta skulle riskera att upphöra som eget ämne (i Ewald & Bergöö, 2003:40–41). Bengt 

anser även det vara viktigt att samarbeta över ämnesgränserna, och hans uppfattning om 
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språkutveckling och ämnesöverskridande arbete ligger även i linje med den nuvarande kursplanen 

(Skolverket, 2000b).  

Avslutningsvis vill vi göra några reflektioner kring vad som påverkar vad en lärare anser att 

svenskämnet innebär och vilken ämnesuppfattning denna har. En tänkbar anledning skulle kunna 

vara att lärare inom skolor och arbetslag påverkar varandra. Detta skulle kunna vara fallet 

gällande Anders och Bengt, vars ämnesuppfattningar till stor del liknar varandra. Det är dock inte 

troligt att det i detta fall rör sig om en gemensam ämnessyn på hela skolan, då Guns 

ämnesuppfattning på flera punkter skiljer sig från Anders och Bengt.  

En lärares ämnesuppfattning skulle också kunna påverkas av vilken drivkraft som ligger 

bakom valet att bli lärare. Denna drivkraft kan vara såväl intresse för ämnet som intresse för 

elever och undervisning. Bland lärarna i vår undersökning anser vi till exempel att Johans 

drivkraft till stor del kan ha varit intresset för ämnet, då hans litteraturintresse är stort. Gällande 

Anders menar vi istället att intresset för eleverna är det som är hans främsta drivkraft, då han inte 

fokuserar på resultat utan istället på lust.  

5.2 Det viktigaste inom svenskämnesundervisningen 

Det majoriteten av lärarna anser vara det viktigaste är de tre momenten läsa, tala och skriva. 

Anders har även framhållit lusten att använda språket som viktig. De ungdomar vi intervjuat 

anser att ett korrekt skriftspråk samt en god muntlig förmåga är det som är viktigast. Det tycks 

alltså råda en relativt samstämmig uppfattning inom respektive informantgrupp, men det finns 

skillnader mellan dessa grupper.  

De likheter vi kan konstatera i utsagorna, är att merparten av våra informanter ser skriften 

och talet som något av det viktigaste inom svenskämnet. Detta tas upp av samtliga ungdomar, 

samt fyra av de fem lärarna.  

De största skillnader vi kan se i utsagorna är att lärarna tar upp vidare begrepp som läsning, 

litteratur och lust, medan ungdomarna berör mer specifika kunskaper, då de tar upp formaliteter 

som korrekt språk, skrivregler och stavning. Detta ser vi dock inte som överraskande. Lärarna i 

vår undersökning måste ha ett mer generellt perspektiv, då deras uppfattningar gäller elever i 

allmänhet, medan ungdomarna utgår från sig själva. 

En anledning till att lärarna betonar litteraturen och läsningen menar vi vara att lärarna är 

påverkade av kursplanen i svenska, där litteraturen har en framträdande roll (Skolverket, 2000b). 

Att de inte betonar grammatik och formalia som det viktigaste inom svenskämnet är i linje med 

den utveckling som redovisas i Skolverkets nationella utvärdering 2003. Enligt denna har 

grammatikens och rättstavningens roll minskat sedan 1992, och skolans krav på ett korrekt 

skriftspråk har därmed minskat (Skolverket, 2004:68).  
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Att ungdomarna tar upp mer specifika moment gällande formalia, förmodar vi ha att göra 

med att de beskriver ett korrekt språk som viktigt för att bli tagna på allvar, kunna förmedla ett 

budskap och få en god självkänsla. Att ungdomar anser detta vara viktigt för självkänsla och 

trovärdighet såg också Zobel i sin undersökning, och även Svedner anser att en text med många 

stavfel förlorar trovärdighet (Zobel, 2009:26–27, Svedner, 1999:123). Enligt vår undersökning 

menar ungdomarna att även ett korrekt muntligt språk är viktigt för att bli tagen på allvar samt få 

respekt och status. Även detta överensstämmer med vad Zobel sett i sin undersökning (2009:26–

27).  

Vår informant Mia tar även upp vikten av att bevara språket, och menar att om vi inte skrev 

korrekt så skulle vi inte förstå varandra, och alla böcker skulle skrivas som ”Ett öga rött”. En 

annan anledning till att ungdomarna betonar formalia anser vi kunna ha att göra med att detta är 

ett konkret moment för dem, då korrigeringar av stavfel och annan formalia kan vara sådant som 

de minns från sin egen skoltid.  

Intressant i sammanhanget är att när ungdomarna ombads berätta om vad de ansåg vara 

viktigast i svenskämnet, så utgick de ofta från vad de anser vara mest användbart att kunna. Det 

ungdomarna anser vara viktigast är således också det de anser vara mest användbart. Att de 

beskriver det muntliga som en viktig del kanske även kan förklaras utifrån detta, då det är något 

som de konkret har haft användning för.   

5.3 Det mest användbara inom svenskämnet  

Det lärarna anser vara det mest användbara är förmågan att hantera skriftspråket, men även 

vikten av muntlig kompetens är något som samtliga lärare tar upp. Majoriteten av lärarna menar 

att god muntlig förmåga innebär att våga, och att eleverna måste få möjlighet att träna upp dessa 

kompetenser. Denna strävan efter att få eleverna att våga och att tro på sig själva, anser vi vara 

viktig för att hjälpa eleverna i identitetsskapandet, vilket förespråkas i kursplanen (Skolverket, 

2000b). Johan, Kristina och Bengt tar även upp språkförmågans betydelse för övriga skolämnen, 

som till exempel SO. Bengt framhåller även språkets roll för bildande av kunskap.  

Ungdomarnas uppfattning av det mest användbara är mer skiftande, då de är person-

anknutna. Emil, Mia, Sofia och Robert tar alla upp vikten av muntlig kompetens i olika 

sammanhang, samtidigt som Robert fortfarande menar sig ha brister i just detta. Emil och Jessica 

tar även upp att svenskämnet varit till hjälp vid utformandet av arbetsansökningar, samt att 

studiet av litteratur varit bra för allmänbildningen. Fler situationer då de har haft användning av 

svenskämnet framkommer under intervjuerna med ungdomarna, vilket kan ses i tabell 2 (s 31), 

men dessa är de vi anser vara mest genomgående.  
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Det lärarna anser att eleverna kommer att ha mest användning av i vardagen är de 

skriftspråkliga kompetenserna, och det är även dessa kompetenser som lärarna lägger mest fokus 

vid. Detta kan anses vara logiskt, då skriftspråkets roll i samhället och därmed även kraven på 

denna kompetens, ökat de senaste decennierna (SOU 1997:335, Karlsson 2006:10–11, Melander 

& Josephson, 2003:247).  

Enligt Resnick är de kunskaper som krävs utanför skolan situationsspecifika, medan de som 

lärs ut i skolan är mer generella (1987:13–19). Detta kan vara en anledning till att lärarna i vår 

undersökning tycks ha svårt att beskriva konkreta situationer där eleverna skulle kunna ha 

användning av svenskämnet utanför skolan. Detta överensstämmer även med vad Zobel såg i sin 

undersökning (2008:30–32).  

Vad anser då ungdomarna? Ungdomarnas utsagor om såväl det viktigaste som det mest 

användbara inom svenskämnet är mer situationsspecifika än lärarnas, vilket enligt Resnicks 

resonemang kan sägas bero på att de befinner sig utanför skolan. 

Med utgångspunkt i lärarnas uppfattning att skriftspråket är det som eleverna har mest 

användning av i vardagen, vore det rimligt att de skriftspråkliga kompetenserna även varit de som 

ungdomarna upplevt vara mest användbara. Vår undersökning visar istället att ungdomarna 

upplevt sig ha lika stor nytta av muntlig som skriftspråklig kompetens, och under intervju-

tillfällena fick vi känslan av att det muntliga till och med varit viktigare. Även detta 

överensstämmer med Zobels undersökning, då dessa informanter ansett sig haft nytta av såväl 

muntlig som skriftspråklig kompetens, men främst av den muntliga (2009:26–27).  

Det lärarna menar att eleverna kommer ha störst användning av i studiesammanhang 

är vid tal inför en grupp, vid studieteknik och läxläsning, samt vid andra ämnesstudier, till 

exempel SO, där läs- och skrivkompetens och förståelse är viktigt. Endast Bengt framhåller dock 

språkets roll för bildandet av kunskap, vilket vi finner intressant då detta belyses i kursplanen 

(Skolverket, 2000b). Att språket är viktigt för lärandet hävdar även Svedner och Eriksson 

Gustavsson (Svedner, 1999:122–124, Eriksson Gustavsson 2005:19). De ungdomar vi intervjuat 

har inte heller berört att språket för dem varit till användning för skapandet av kunskap, varför vi 

drar slutsatsen att inte heller deras lärare har beaktat detta.  

De tillfällen där ungdomarna upplever att svenskämnet varit till användning i 

studiesammanhang är till exempel vid inlärning av andra språk, då de framhåller vikten av 

grammatiken. Även att läsa, som gett ett bättre språk, och förmågan att reflektera, har varit dem 

till nytta i senare studier. Här finner vi det intressant att två av de ungdomar vi tillfrågat upplever 

att grammatiken varit användbar när de lärt sig andra språk. Utifrån detta kan en rimlig fråga vara 
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om svensklärare idag verkligen borde lägga mindre vikt på grammatiken idag än tidigare, vilket 

Skolverkets nationella utvärdering 2003 visat att lärare gör (Skolverket, 2004:67–68).  

Samtidigt undrar vi om ungdomarna verkligen upplevt denna nytta med grammatiken, eller 

om det endast är ett argument som de fått höra från sina språklärare. I likhet med informanten 

Sofia tror vi att grammatiken kan vara till större användning vid senare språkstudier, som till 

exempel på gymnasiet. Detta eftersom vi vill påstå att elever i år 7-9 har svårt att uppnå det djup i 

sina grammatikkunskaper som skulle krävas för att dessa skulle vara dem till nytta när de läser 

andra språk.  

Att de kompetenser som svenskämnet förväntas ge skulle vara till nytta i yrkeslivet, är 

det ingen av våra lärarinformanter som tar upp. Detta kan förvisso bero på att deras 

uppfattningar är mer generella och att de i sina uttalanden även inkluderar yrkeslivet, även om 

detta inte uttalas. En annan möjlighet är att lärarna inte ser grundskolan som yrkesförberedande, 

då de flesta eleverna idag går vidare till gymnasiet. Resnick menar även att skolan inte kan lära ut 

yrkesspecifika kunskaper, då dessa kan vara svåra att överföra till andra kontexter (1987:13–19). 

En anledning till att de muntliga kompetenserna är vad ungdomarna upplever sig ha haft mest 

användning av, kan vara att de ungdomar vi intervjuat har refererat till arbeten som fjällguide, 

frisör, snickare och säljare på byggvaruhus. Dessa är yrken som kanske inte förknippas med 

skriftspråket, men man kan dock fråga sig om det idag verkligen finns yrken utan behov av 

skriftspråk. Eriksson Gustavsson menar att de industriarbetare hon studerat även de har ett 

behov av skriftspråket, och enligt Karlsson omfattar många yrken mer skrift idag, på grund av 

högre krav på dokumentation (Eriksson Gustavsson 2005:117, 149-150, Karlsson, 2006:10–11).  

 Anledningen till att ungdomarna inte upplever sig använda skriftspråket i yrkeslivet 

kan vara att skriftspråket inte alltid är den huvudsakliga uppgiften, varför den inte upplevs som 

viktig. Ungdomarna kanske inte heller är medvetna om hur mycket de faktiskt använder sig av 

skriftspråket, vilket gör detta till en osynlig aktivitet (Karlsson, 2006:109–111). En annan 

möjlighet är att de ungdomar vi intervjuat inte har haft något större övergripande ansvar i sina 

arbeten, då Emil varit snickare, skogshuggare och industriarbetare, Robert varit snickare och idag 

arbetar på ett byggvaruhus, och Sofia arbetat som frisör. Enligt Karlsson är språkanvändning 

inom arbetet mer osynlig ju mindre ansvar de anställda förväntas ta (Karlsson, 2006:109–111).  

Gällande ungdomarnas upplevda brister kan vi utifrån vår undersökning konstatera att de 

flesta av ungdomarna upplevt brister, även om det inte kan anses vara särskilt vanligt 

förekommande. De flesta bristerna har dessutom personanknytning, vilket gör det svårt att 

redogöra för en generell uppfattning. Jessica och Emil beskriver till exempel en bristande 
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kompetens i att läsa och förstå texter inom genrer de är obekanta med. Jessica beskriver även en 

bristande förmåga att formulera sig korrekt i tal, vilket även Robert uppger.  

Utifrån detta menar vi även att det skulle vara svårt att i skolan förbereda eleverna på alla 

tänkbara situationer som kan uppstå, vilket påminner om Resnicks resonemang om att skolan bör 

lära ut mer generella kunskaper (1987:13–19). Det vi kan se utifrån tabell 3 (s 32), är att de flesta 

bristerna ungdomarna upplevt gäller skriftspråkliga kompetenser. Anledningen till det skulle 

kunna vara att skriftspråket är mer synligt och konkret, medan det muntliga kan sägas vara mer 

svårfångat. Vi upplever det därför vara så att det skriftliga språket både kommenteras och 

korrigeras mer än det muntliga, något som bör bidra till att det är där ungdomarna upplevt att 

bristerna finns.  

De likheter vi sett mellan lärares och ungdomars uppfattningar om vad de anser vara 

användbart är att båda grupperna ser svenskämnet som användbart i skolan och vidare studier. 

Det finns dock skillnader i hur de menar att svenskämnet är användbart. Lärarna tar främst upp 

språkets betydelse för andra ämnen, till exempel SO. Bengt berör dessutom språkets roll i 

bildandet av kunskap. Detta tar dock inte ungdomarna upp, utan de menar sig istället ha haft 

användning av grammatiken när de läst andra språk.  

Den största skillnaden vi sett är att lärarnas uppfattningar är mer samstämmiga, men också 

mer generella, medan ungdomarnas uppfattningar är mer skiftande och mer specifika. En annan 

tydlig skillnad är att lärarna anser skriftspråket vara det som är mest användbart i vardagen, 

medan ungdomarna upplever muntligt och skriftligt som lika viktigt, med en viss betoning på 

muntligt. Vi ser också en skillnad i svenskämnets användbarhet inom yrkeslivet. Lärarna tar här 

inte upp några exempel alls, medan ungdomarna menar sig ha haft mest nytta av muntliga 

kompetenser.  

5.4 Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra kring vad svenskämnet innebär för våra lärarinformanter, är att det tycks 

råda en samsyn kring vilka delar ämnet ska innehålla, men att sättet dessa delar praktiseras på 

varierar. De grundläggande ”hörnstenarna” inom svenskämnet kan sägas vara läsa, tala och 

skriva, och undervisningen utgår ofta från litteratur.  

Även frågan om vad som är det viktigaste inom svenskämnet besvarar fyra av de fem lärarna 

med hörnstenarna läsa, tala och skriva, medan en betonar vikten av lusten att använda språket. 

Ungdomarnas uppfattningar om vad som är viktigast kan sammanfattningsvis sägas vara ett 

korrekt skriftspråk samt en god muntlig förmåga. Inom de två informantgrupperna råder en 

relativt stor samstämmighet, men mellan dessa två grupper ser vi större skillnader. Båda 
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grupperna anser att skrift och tal är de viktigaste kompetenserna, men lärarnas uppfattningar om 

vad som är viktigt är mer generella medan ungdomarnas är mer specifika.  

Det mest användbara i svenskämnet är enligt de lärare vi intervjuat en god skriftspråklig 

kompetens samt förmågan att kunna uttrycka sig muntligt. Lärarnas utsagor om svenskämnets 

användbarhet utanför skolan är i allmänhet inte situationsspecifika, utan av mer generell art. 

Ungdomarnas utsagor är ofta personanknutna, samt även mer konkret kopplade till en specifik 

situation.  

Samtliga ungdomar i vår undersökning har någon gång upplevt sig ha brister i de kompetenser 

som svenskämnet förväntas ge, men inte i någon större utsträckning. Även dessa är situations-

specifika, varför det kan vara svårt att råda bot på detta i skolan. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de fem lärare vi intervjuat visat sig ha delvis olika 

ämnesuppfattningar, men även delvis olika sätt att undervisa på. Detta anser vi stärka vår 

inledande tes att det finns lika många svenskämnen som svensklärare. I vår undersökning har vi 

således inte helt kunnat fastställa vad svenskämnet innebär, då detta kan sägas variera från lärare 

till lärare. Vi anser dock att vi genom detta arbete har tagit ett steg närmare att identifiera vad som 

är just vårt svenskämne.  

Utifrån vår undersökning kan vi även konstatera att det kan vara svårt att utforma 

svenskämnet så att det motsvarar samtliga krav och förväntningar som dagens samhälle ställer på 

individen. Kanske är detta inte heller svenskämnets uppgift? Svenskämnets uppgift menar vi i 

stället kunna vara att i linje med Resnicks tankar, utbilda eleverna till ”adaptive learners”. Enligt 

Resnick ska skolans mål vara att ge eleverna generella kunskaper som de sedan kan tillämpa i 

specifika situationer, och på det sättet förbereda dem för deras fortsatta liv (1987:13–19). I likhet 

med Dewey anser vi även att skolan inte ska vara en isolerad verksamhet, utan att elevernas 

erfarenheter måste tas till vara, och skolans ämnen ska studeras i meningsfulla sammanhang 

(1998:87–89).  

5.5 Vidare forskning 

Under arbetet med denna uppsats har flera intressanta frågor väckts, som dock inte kunnat 

omfattas av denna undersökning.  

Varje lärares ämnesuppfattning påverkar vilket innehåll och form undervisningen får. Utifrån 

detta ställer vi oss frågan om lärarens ämnesuppfattning är avgörande för hur användbart 

eleverna upplever svenskämnet. Därför hade det varit intressant att genomföra en studie av 

elevers upplevda användning av svenskämnet, samt deras lärares ämnesuppfattningar. 

Resultaten i vår undersökning visar att två av fem lärare hävdar en delvis formaliserad 

svenskämnesundervisning, och båda dessa två är kvinnor. Vår urvalsgrupp är för liten för att vi 
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ska kunna uttala oss om ett samband kring genusaspekten, och vi saknar dessutom en yngre 

kvinnlig lärare då vi även sett ett mönster gällande ålder. Detta mönster bryts dessutom då vår 

äldre manliga lärare inte hävdar formaliserad undervisning. Därför hade det varit mycket 

intressant att göra en studie kring hur såväl genus som ålder påverkar en lärares ämnes-

uppfattningar.  

I vår studie fann vi således en delvis formaliserad svenskämnesundervisning, vilket vi anser 

vara iögonfallande, då denna undervisningsform motarbetades redan i Lgr 80 och inte heller ryms 

i de nuvarande kursplanerna i svenska. Är det så som vår undersökning visat, att två av fem lärare 

praktiserar ett svenskämne som inte stämmer överens med den rådande kursplanen? Om så är 

fallet, vore det intressant att veta varför. Beror detta endast på att lärarna lever kvar i gamla 

vanor, eller har lärarna märkt att detta är en undervisningsform som fungerar?  

Slutligen kan vi bara spekulera i vilka förändringar som kommer att ske i och med den nya 

grundskole- och gymnasieförordningen 2011. Kommer svenskämnet i grundskolan att förändras 

utifrån de förändringar som kommer att ske på gymnasiet, då de yrkes- och högskole-

förberedande programmen allt mer kommer skiljas från varandra?  

Utifrån dessa kommande förändringar anser vi att det hade varit intressant att genomföra en 

studie av lärare under en längre tid, för att se om och i så fall hur varje lärares ämnes-

uppfattningar förändras. Hur mycket påverkar egentligen införandet av nya kursplaner? Vi frågar 

oss även om och hur en nyutexaminerad lärares ämnesuppfattning förändras i takt med antal 

yrkesverksamma år. Det har således väckts en rad frågor hos oss, vilket återigen belyser hur stort 

och mångfacetterat svenskämnet är.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till lärare: 

 

Inledande frågor 

o Berätta kort om dig själv: ålder, hur länge har du jobbat som svensklärare? 

o Vad innebär svenskämnet/svenskämnesundervisning för dig?  

 

Huvudfrågor: 

o Vad anser du vara viktigast inom svenskämnet? 

o Hur lägger du upp din undervisning för att få fram det viktigaste? 

o Vad tror du att eleverna i grundskolan tycker är viktigast? 

o Vad inom svenskämnet är enligt dig det som är viktigast för eleverna att få med sig inför 

framtiden, det som är mest användbart? 

 

Intervjufrågor till ungdomar: 

 

Inledande frågor 

o Berätta kort om dig själv. Gymnasieprogram, vad har du gjort efter gymnasiet? Inställning till 

svenskämnet, lätt/svårt, roligt/tråkigt? 

Huvudfrågor: 

o Kommer du ihåg något från svenskundervisningen? Något speciellt från ”högstadiet”? 

Kände du att du lärde dig något av detta? Har du haft nytta av det senare i livet?  

o Utifrån det vi pratat om, hur skulle du beskriva vad som är viktigast i svenskämnet? 

o Vad tror du att lärarna anser vara viktigast?  

o Har du någon gång upplevt dina svenskkunskaper otillräckliga? Har du någon gång känt att 

”det här hade jag velat lära mig mer om i svenskämnet”? 


