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Abstract 

Language permeates all human activity, and this may in particular concern activity that take 

place within school. When assessing students’ results it is usually the linguistic competence of 

the student that will determine whether they are able to communicate and demonstrate their 

skill enough to reach a higher grade. Swedish as a school subject can therefore be said to be 

constantly present at school.  

The purpose of this paper is to study Swedish junior high school students’ attitudes regarding 

their use of language in school subjects other than Swedish. The paper also seeks to find out 

what guidelines are provided in the Swedish school curriculum Lgr11 when it comes to 

assessing linguistic competence in students, both in Swedish as a school subject and other 

school subjects. By joining together the results from a student survey with the results from 

having studied the Swedish school curriculum this paper strives to illustrate the importance of 

school subjects working across the borders usually keeping school subjects apart. Swedish as 

a school subject should therefore constitute a bridge connecting linguistic competence and 

subject skills.  

 

Keywords: Swedish as a school subject, linguistic competence, working across subject 

borders, process orientation, genre theory 

  



 

 

Sammandrag 

Språk genomsyrar all mänsklig verksamhet, och kanske i synnerhet den verksamhet som 

pågår inom skolans värld. I bedömningen av elevers studieresultat är det ofta elevens 

språkliga kompetens som avgör i vilken mån deras kunskaper och förmågor synliggörs nog 

för att nå ett högre betyg. Själva svenskämnet är med andra ord ständigt närvarande i skolan.  

Syftet med det här arbetet är att undersöka högstadieelevers attityder till sitt språkbruk och till 

det språk de använder i skolans olika ämnen. Uppsatsen strävar dessutom efter att ta reda på 

vilka riktlinjer som skolans styrdokument egentligen anger när de gäller skolans ansvar för att 

förmedla språklig kompetens hos elever, både inom svenskämnet och inom andra ämnen. 

Genom att väva samman resultat av en enkätundersökning med resultat av litteraturstudier vill 

det här arbetet visa att det är centralt att arbeta ämnesövergripande i skolan. Svenskämnet bör 

få utgöra den bro som binder samman och förenar ämnesspråk och ämneskunskaper. 

 

Nyckelord: svenskämnet, språklig kompetens, ämnesövergripande arbete, processorientering, 

genrepedagogik 
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1. Inledning 

Språk genomsyrar all mänsklig verksamhet, och kanske i synnerhet den verksamhet som 

pågår inom skolans värld. I slutet av skolår nio utvärderas i vilken mån eleverna har utvecklat 

förmågor och nått kunskapsmål i skolans olika ämnen. Oavsett vilket skolämne det gäller så 

använder lärare språk för att förmedla såväl fakta och information som tankar och 

funderingar. Genom att ta del av olika slags språkliga yttringar förväntas eleverna 

tillgodogöra sig det stoff som presenteras. Via språklig interaktion i skolan deltar elever i 

samtal och diskussioner; men det är främst i sina texter som eleverna synliggör sina 

resonemang, sin förståelse och sin språkuppfattning. 

I bedömningen av elevers studieresultat är det ofta elevens språkliga kompetens som avgör i 

vilken mån deras kunskaper och förmågor synliggörs nog för att nå ett högre betyg. Med 

språklig kompetens menar jag elevernas förmåga att på ett tydligt sätt kommunicera samt 

redogöra för sina tankegångar, resonemang och åsikter. Elever som inte har tillgång till ett 

välfungerande språkbruk hamnar därför per automatik på efterkälken. Svenskämnet har en 

viktig roll att fylla i det här sammanhanget, eftersom det svenska språket är någonting ständigt 

närvarande. Själva svenskämnet är med andra ord ständigt närvarande i skolan. Man borde 

kunna se svenskämnet som den bro som skulle kunna förena olika ämnen över 

ämnesgränserna för att på så vis, genom att underlätta ett ämnesövergripande arbete i skolan, 

försäkra sig om en genuin och bestående kunskapsförankring hos eleverna. I de nya 

styrdokumenten är språkets roll i alla ämnen någonting som betonas, och detta har sin grund i 

sociokulturell teori. Förmågor och kunskapsområden som rör språk och språkbruk och som 

traditionellt nästan uteslutande har tillhört svenskämnet, borde kanske i själva verket istället 

rymmas inom ramen för samtliga skolämnen? 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka högstadieelevers attityder till sitt språkbruk och 

till det språk de använder i skolans olika ämnen. Uppsatsen strävar dessutom efter att ta reda 

på vilka riktlinjer som skolans styrdokument egentligen anger när de gäller skolans ansvar för 

att förmedla språklig kompetens hos elever, både inom svenskämnet och inom andra ämnen 

där svenska används. Jag vill studera högstadieelevers attityder när det gäller vilken språklig 

ambition de har när de skriver ett arbete i NO eller SO jämfört med om de skriver ett arbete i 

svenska. För optimala studieresultat borde eleverna bemöda sig lika mycket med att formulera 
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sig och strukturera sina texter oavsett vilket skolämne det gäller, men stämmer detta verkligen 

överens med verkligheten?  

1.2 Frågor 

Denna uppsats utgår från två olika huvudfrågeställningar som i första hand vill undersöka 

högstadieelevers attityder till det språk de använder i andra ämnen än svenska, men som också 

översiktligt vill ge en bild av det som står skrivet i skolans styrdokument med avseende på 

språk och ämnesövergripande arbete. 

 Vad har elever i högstadiet för attityder till språket i andra ämnen än svenska? I vilken 

mån använder sig eleverna av de språkkunskaper de får i svenskundervisningen? 

Anser eleverna att det är viktigt och meningsfullt att bemöda sig med att använda ett 

välstrukturerat, korrekt och välformulerat språk även när de arbetar i andra ämnen än 

svenska? 

 Vilka kunskaper och förmågor ska svenskundervisningen i skolan förmedla enligt 

Skolverket och Lgr11? Ger styrdokumenten någon ledning eller några riktlinjer när det 

gäller bedömning av språklig kompetens inom andra ämnen än svenska? 

Resonemang kring de underliggande frågor som omfattas av dessa båda frågeställningar samt 

presentation av och diskussion kring en enkätundersökning där högstadieelever tillfrågats om 

sina attityder till språk och språkbruk som genomfördes i november 2011 utgör resten av den 

här uppsatsen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Språket i skolan 

I Lgr11 står det under rubriken ”Skolans uppdrag”:  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga (2011:9).  

Detta citat visar att grundläggande för den språkundervisning som sker inom skolans 

verksamhet är att den ska bidra till att elever stärks i tilltron till sin egen språkliga förmåga. 

Lite längre ner under samma rubrik står det att en annan viktig uppgift för skolan är att ge 

överblick och sammanhang. ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” (2011:9).   

Enligt de övergripande mål och riktlinjer som anges i Lgr11 ska skolan ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett 

rikt och nyanserat sätt” (2011:13). Den som läser och studerar Lgr11 noterar snart att detta 

dokument innehåller många formuleringar som pekar mot språkliga kompetenser i alla 

ämnen: Eleverna ska enligt de olika kursplanerna lära sig att jämföra, tolka, analysera, 

värdera, beskriva, berätta, återberätta, förklara, dra slutsatser, formulera hypoteser, diskutera, 

och så vidare. Eleverna ska, med andra ord, samtidigt som de tillägnar sig en allt rikare 

språklig kompentens genom att delta i språklig interaktion, parallellt både visa den 

undervisande läraren vilka kunskaper de redan har och tillägna sig nya ämneskunskaper. 

Därutöver blir eleven dessutom bedömd med avseende på i vilken utsträckning han eller hon 

uppvisar förmåga att använda sig av språket ”på ett rikt och nyanserat sätt”. 

2.2 Sydneyskolan – Australisk genrepedagogik 

Genrepedagogiken, den så kallade Sydneyskolan, är en pedagogisk modell som växte fram i 

Australien där man i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet efterlyste en ny pedagogik 

som skulle bidra till att eleverna utvecklade sina språkliga färdigheter. Anniqa Sandell Ring 

(2008) beskriver genrepedagogik som en modell som vänder sig till alla lärare i skolans olika 

ämnen (19). Modellen är och har varit mycket omtalad även i Sverige och mycket talar för att 

den australiska genrepedagogiken idag är på framväxt ute i Sveriges skolor.  

Australisk genrepedagogik växte fram som en reaktion mot processkrivning, som hävdar att det är 

barnets egen röst som ska styra skrivandet i de tidiga åren. Sydneyskolan stödjer istället tanken 
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om ett tidigt fokus på språkets regler. Sandell Ring berättar om hur förspråkare för den australiska 

genrepedagogiken hävdar att det finns risk att somliga elever misslyckas i det processriktade 

arbetssättet. Om eleverna inte får något stöd i vad för slags kunskap som fordras utan istället 

uppmanas att välja själv utan särskild styrning från läraren blir följden, enligt förespråkare för 

Sydneyskolan, att det endast är de elever som redan är framgångsrika som lyckas (Sandell Ring, 

2008:23).  

Genrepedagogik handlar om att arbeta språknära med olika ämnens texttyper, men modellen 

omfattar dessutom funktionell grammatik: ”En viktig och framträdande roll för att kunna lära 

sig läsa och skriva och förstå olika genrer är att kunna reflektera över själva språket, hur det är 

uppbyggt och hur det används i olika sammanhang” (Sandell Ring, 2008:19). Vidare ska 

eleverna enligt denna modell inte bara lära sig förstå olika genrer och deras uppbyggnad för 

att sedan kunna kopiera färdiga format, utan de ska lära sig förstå genrer i sitt kulturspecifika 

sammanhang och därmed också kunna förhålla sig kritiska till dem (19). 

Sandell Ring skriver att lärare enligt Sydneyskolan är tvungna att bli medvetna om sitt ämnes 

specifika språk så de kan stödja eleven i att ta till sig språket och därmed kunskaper i ämnet. 

”Utgångspunkten är betydelse och elevers förförståelse av text utifrån olika kulturella och 

sociala sammanhang” (2008:20). Enligt Sandell Ring upplever många elever ett utanförskap 

redan tidigt i skolåldern eftersom de inte känner sig bekanta med skolans textvärld. Elevers 

referensramar för hur man bygger upp och använder texter och för hur samtal förs i olika 

situationer skiljer sig åt beroende på i vilken social och kulturell kontext de har vuxit upp. 

(20) 

Motståndarna till genrepedagogik menar dock, enligt Sandell Ring (2008), att ett allt för stort 

fokus hamnar på grammatik i genreskolan och att den strikta styrningen påverkar fantasin och 

kreativiteten negativt och den personliga rösten försvinner (23.) Dessa motståndare till en 

strikt genrepedagogik verkar mena att det i skrivandeprocessen är individens tankar och 

kreativitet som ska vara i fokus. 

Denna uppsats kommer längre fram i det här avsnittet att visa på stöd både för den australiska 

genrepedagogiken och för ett processorienterat arbetssätt i aktuell svensk forskning. 

2.3 Svenskämnet - en bro mellan ämnesspråk och ämnesinnehåll 

Vad kännetecknar då språk och texter i de olika skolämnena? Maria Hammarén verkar delvis 

vara inne på den australiska genrepedagogikens linje då hon menar att varje ämne har sitt eget 
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språk och sina egna texter som eleverna måste lära sig inom respektive ämne och att eleverna 

utvecklar ämneskunskaper genom ett ämnesspråk. Enligt Hammarén kan språk- och 

textundervisningen därför inte enbart bedrivas inom svenskämnet (2010:113). Förutom att 

föra ett samtal med eleverna om ämnets innehåll, måste eleverna också lära sig ämnets språk 

och texter så att de får verktyg för att kunna skapa mening på ett mer kvalificerat sätt. Det 

räcker med andra ord inte att elever tillägnar sig ämnesspecifika begrepp, de behöver 

dessutom tränas i att använda dem. Även om sådana kunskaper i viss mån är 

ämnesöverskridande, är de också ämnesbundna. Hur diskuterar man i kemi? Hur uttrycker 

man sina värderingar i biologiämnet? Hur gör man motsvarande i historia? Hur ska man 

formulera sig när man granskar kritiskt i bildämnet? Inom respektive ämne behöver eleverna 

tränas i olika slags strategier för att i tal och skrift kunna diskutera, dra slutsatser, beskriva 

och vad som nu står som kunskapskrav i ämnet. 

Lärare som undervisar i andra ämnen än svenska förväntas arbeta med sina ämnens respektive 

språk. Enligt Bergh Nestlog (2010) kräver detta en ”medvetenhet och kompetens som ännu 

inte kan tas för given” (2010:105). Bergh Nestlog hävdar vidare att svenskläraren med sina 

specifika ämneskunskaper borde kunna vara en viktig tillgång för sina kollegor som 

undervisar i andra ämnen. ”Tillsammans kan svenskläraren och andra lärare bygga broar 

mellan ämnesspråk och ämnesinnehåll” (2010:105). Bergh Nestlog påpekar att även om det 

vore att slå in öppna dörrar att argumentera för att språk och tanke är förbundna, och trots att 

det knappast är något nytt att påstå att språk spelar en stor roll i elevernas kunskapsutveckling, 

så väcks ändå nya frågeställningar när alla lärare ges ansvar för det språkutvecklande arbetet i 

deras olika ämnen.  

Ewa Bergh Nestlog diskuterar hur lärare bör förhålla sig till de ämnesspråk som förknippas 

med olika ämnen i skolan. ”Lärare i alla ämnen behöver […] bli medvetna om sitt ämnes 

genrer och ha en tillräckligt hög språk- och textkompetens så att de kan bedriva undervisning i 

sitt ämne – både om ämnesinnehåll och om ämnesspråk” (2010:114). Enligt Bergh Nestlog 

bör svensklärare finnas med i diskussioner med lärare i andra ämnen både för att samarbeta 

över ämnesgränserna, men också för att stötta andra lärare att i sin egen undervisning axla 

ansvaret för sitt ämnesspråk. Bergh Nestlog menar vidare att lärare bör tala med varandra om 

sin praktik på ett prestigelöst sätt och dela med sig av sina erfarenheter och tankar för att 

tillsammans möta utmaningarna som en mer språk- och textutvecklande undervisning kräver. 
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Åsa af Geijerstam skriver om lärandeprocessen; hon skriver bland annat att ”texter skapas och 

formas i en process såväl i naturorienterande ämnen som i andra ämnen” (2006:41). Hennes 

syn på lärande, i detta sammanhang det lärande som sker genom skrivande, är att det sker 

genom aktivt deltagande i konkreta situationer ”situerat i en viss praktik” (2006:41). Med 

detta verkar af Geijerstam mena att man hellre bör inlemma undervisning i hur en viss sorts 

text ska skrivas i samband med en konkret situation som innefattar ett skrivande för ett visst 

syfte, än att ha särskilda lektioner för hur texter ska skrivas. Istället för att lägga ett alltför 

stort fokus på slutprodukten bör man i skolan således rikta in sin uppmärksamhet på den 

process som leder eleven dit.  

Kerstin Bergöö är inne på samma spår som Åsa af Geijerstam: hon menar nämligen att man 

lär sig språk genom att man deltar i olika språkliga praktiker – inte genom att man läser om 

dem eller tränar dem, utan genom att man helt enkelt handlar i dem (Bergöö 2005:67). Bergöö 

ser på skriftspråksutveckling som någonting som är starkt kontextbundet och socialt, eftersom 

en människas språkliga och intellektuella verksamhet enligt Bergöös sätt att betrakta det hela 

”är tätt sammanvävd med de sociala och kulturella sammanhang som hon är en del av” 

(2005:73).  

Både hos af Geijerstam och Bergöö finns det med andra ord ett tydligt stöd för ett 

processorienterat arbetssätt. Enligt deras synsätt ska elever i skolan ges förutsättningar att 

socialisera sig in i olika språkliga praktiker. En del förespråkare av den australiska 

genrepedagogiken vänder sig emot detta synsätt och hävdar att många elever inte har dessa 

förutsättningar utan att de istället bör erbjudas hjälp med ett mer språknära detaljarbete. 

Istället för att socialiseras in i en praktik vill genrepedagogiken erbjuda eleverna möjlighet att 

träna texters grammatik explicit och språknära i förhållande till deras skrivande. 

2.4 Språk är meningsskapande och identitetsutvecklande 

Maria Hammarén beskriver ett processinriktat arbetssätt när hon i Att våga möta vad handen 

skriver diskuterar den språkutveckling som förväntas ske hos elever i grundskolan. 

”Grammatiken och precisionen växer fram ur viljan att göra sig förstådd” (2010:152). Enligt 

Hammarén verkar språklig utveckling och höjning av språklig kompetens hos elever bli en 

naturlig följd om eleverna ges möjlighet att använda språket i meningsfulla sammanhang. ”Att 

skriva, tala, läsa och lyssna handlar om att skapa mening i en text” (2010:110), menar 

Hammarén. ”De olika språkliga kompetenserna är alltså sammanflätade i meningsskapandet” 

(2010:110). Det handlar om texter; om textproduktion, textreception och interaktion.  
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Hammarén hävdar att aktiviteterna läsande och skrivande bör kopplas ihop till ett, och hon 

påpekar att vi bör fråga oss vad vi egentligen menar när vi talar om språk. ”Tänker vi i första 

hand på stavning, ord- och begreppsförståelse och ordkunskap eller tänker vi på texters 

uppbyggnad och på hur logiska eller analytiska resonemang tar språklig gestalt?” (2010:111) 

Bergh Nestlog ser det som en utmaning för skolan att kunna hantera dubbla syften i 

undervisningen. Visst strävar barn och ungdomar efter att få kommunicera och därigenom 

förstå sig själva och omvärlden, men samtidigt som eleverna ska ges möjlighet att 

kommunicera och använda sig av de språkliga resurser de har med sig till skolan kan man inte 

komma ifrån att det i slutändan, utifrån skolans styrdokument, handlar om att eleverna ska 

uppfylla vissa kunskapskrav.  

Bergh Nestlog har studerat elevers attityder till språk och har kommit fram till att ”elever är 

mycket angelägna att fundera över och diskutera vad de tycker är lämpligt och mindre 

lämpligt i språk och texter, om de upplever att deras synpunkter tas på allvar och att det finns 

en dynamisk inställning till språk och inte ett rätt svar. De är ofta också angelägna om att få 

veta hur man brukar göra, så att de kan följa mönstret eller utmana det” (2010:115). 

Hammarén skriver om språkundervisning och var denna undervisning egentligen sker: ”Vi 

tänker kanske inte alltid på det, men undervisningen i vad språk är sker framför allt inom 

andra ämnen än svenska, kanske mest framträdande inom SO-ämnena. Det är en undervisning 

som kommer in bakvägen, genom självklarheten i en praktik kring hur läsande och skrivande 

används” (2010:150). Hammarén påpekar att det finns en risk att språket görs till ett verktyg 

för alienering om skolan endast prioriterar genom att ”lägga lättkontrollerade regelverk över 

bråddjupen”. Med detta menar hon att skolan traditionellt har betraktat konsten att kunna 

skriva som om detta vore en ytlig och extern färdighet. Hammarén vill dock hävda den raka 

motsatsen: Skrivande är enligt henne någonting som visserligen kräver arbete och 

koncentration men som kommer inifrån och som drivs av ett fruktbart och intensivt tumult. 

”Att våga möta det som handen skriver är att möta sig själv”, skriver Hammarén. Hon är 

bekymrad över att vägen till vuxen idag verkar gå genom att stryka bort sig själv. Och genom 

att upprätta rejäla fördomar om vad läsande och skrivande är. 

Man skriver för att skapa mening - för att utvecklas, bli någon, växa som människa. 

Hammarén refererar Joseph Brodsky som i sin nobelföreläsning talar om någonting som han 

kallar ”människoblivande”. Människoblivande kan enligt Brodsky mätas som förmågan att 

leva sitt eget liv; och graden av förvandling från samhällsdjur till person har en värdeskala. 
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Hammarén verkar mena att läsandet och skrivandet har med detta att göra, och hon är 

dessutom noga med att poängtera att detta människoskapande inte sker genom att samla 

poäng på att uppfylla några i förväg uppställda kunskapsmål. 

Ewa Bergh Nestlog skriver om det meningsskapande som sker i mötet mellan röster – ”mellan 

texter och läsare, mellan lärare och elev, elever emellan, men också mellan barn och föräldrar, 

mellan barnet och teveprogrammet och så vidare” (2010:117) och verkar vara inne på 

liknande tankegångar som Maria Hammarén. Hammarén menar att något människoskapande à 

la Brodsky knappast sker genom att sätta prydliga kryss i en i förväg uppställd betygsmatris, 

och Bergh Nestlog skriver om hur det enligt henne så nödvändiga, ofta kollektiva, 

meningsskapandet som krävs för att lärande ska kunna ske och kunskap och nya förmågor ska 

kunna befästas hos elever rimmar illa med en skola som sätter fokus på individuella skriftliga 

omdömen, individuella åtgärdsprogram och betyg för den enskilde eleven.  

Alla lärare som ska arbeta språkutvecklande i sitt ämne måste vara medvetna om varför elever 

egentligen ska skriva, läsa, tala och lyssna i skolan. Är syftet med detta strategiskt eller 

kommunikativt? Det för många självklara svaret, som speglar det strategiska syftet, att 

eleverna skriver, läser, talar och lyssnar i skolan för att just lära sig hur man skriver, läser, 

talar och lyssnar, kan enligt Bergh Nestlog ibland kollidera med ett annat syfte; det 

kommunikativa syftet. Enligt Bergh Nestlog använder vi nämligen vårt språk ”för att vara i 

dialog med andra och med oss själva” (2010:106). Genom denna kommunikation har vi 

möjlighet att utvecklas både på individ- och gruppnivå, samtidigt som vi lär vi oss om 

omvärlden. När man på olika sätt använder sig av sitt språk för att kommunicera skulle man 

kunna säga att världen krymper medan vi växer som människor. Vilken tanke man har 

gällande det primära syftet med att till exempel skriva påverkar hur man tänker om språk och 

text. Om elevers och lärares syften kolliderar finns det en risk att detta orsakar missförstånd. 
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3. Metod 

Den metod som har använts i den här undersökningen är enkät (se bilaga 1). 

Enkätundersökningen består dels av frågor med svarsalternativ på en skala avsedda att 

identifiera en graderad inställning, dels av ett antal öppna frågor. Valet av vetenskaplig metod 

kom att falla på enkät och orsaken till det var att målet med undersökningen var att få fram ett 

generaliserbart resultat. Eftersom jag ville få en lite mer gedigen överblick valde jag av denna 

anledning således bort alternativet att genomföra ett mindre antal kvalitativa intervjuer.  

Enkätfrågorna vars svarsalternativ innehöll en graderad inställning hade som syfte att mäta 

kvantitativt i vilken utsträckning respondenterna höll med om, respektive tog avstånd från, 

olika påståenden. De öppna frågorna hade som syfte att kvalitativt försöka undersöka några 

attityder till det egna språkbruket hos högstadieungdomar, och här gavs respondenterna av 

denna anledning inga i förväg formulerade svarsalternativ. Eftersom frågorna var nerskrivna i 

enkätformuläret hade de dock både en hög grad av såväl strukturering som standardisering. 

Utöver enkätundersökningen genomfördes litteraturstudier: Genom att i detalj läsa och 

studera skolans styrdokument; både Lgr11 (Skolverket, 2011) och Kommentarmaterial till 

läroplanen i svenska (Skolverket, 2011) var syftet att samla material som hade anknytning till 

min andra frågeställning; vad som egentligen står skrivet i styrdokumenten när det gäller vilka 

språkliga kunskaper och förmågor som skolan och skolans svenskundervisning har ansvar för 

att förmedla till högstadieelever. Ger styrdokumenten några riktlinjer när det gäller 

bedömning av språklig kompentens i andra ämnen än svenska? Målet med litteraturstudierna 

vara att, utöver den enkätundersökning som genomfördes, finna lämpliga infallsvinklar som 

skulle fungera som underlag i den diskussion som följer senare i uppsatsen. 

3.1 Urval av respondenter till enkätundersökningen  

Av bekvämlighetsskäl kontaktade jag skolledningen på, i förhållande till min bostad, den 

geografiskt mest närliggande högstadieskolan, den skola som dessutom råkade vara den skola 

där jag hade min VFU-placering, och hörde mig för hos dem om eleverna där kunde få vara 

respondenter i min undersökning. Eftersom dessa elever tillhörde just den ålderskategori som 

undersökningen hade för avsikt att studera attityderna hos, föll sig detta val naturligt. 

Skolledningen visade sig vara mycket positivt inställda till min vilja att utföra 

enkätundersökningen på deras skola och hälsade mig varmt välkommen. 
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3.2 Genomförande av enkätundersökning och litteraturstudier 

Undersökningens enkätformulär utformades i fyra sektioner; sektion ett består av fem 

påståenden som behandlar attityder till det språk eleven använder i andra ämnen än svenska, 

sektion två innehåller fem påståenden där eleven ombeds jämföra ämnena SO och NO med 

ämnet svenska, sektion tre behandlar fyra påståenden där eleven ombeds ta ställning angående 

ämnesövergripande arbete i skolan, och den fjärde och sista sektionen består av fem öppna 

frågor som respondenten helt enkelt ombeds besvara så utförligt han eller hon kunde.  

Jag delade ut enkäter i tre elevgrupper där eleverna var i 14- 15-årsåldern. Först informerade 

jag respondenterna om syftet för undersökningen. Jag berättade för dem att undersökningen 

avsåg studera attityder till det egna språkbruket hos högstadieungdomar. Det kändes centralt 

att klargöra för respondenterna att deras deltagande i studien var betydelsefullt. Patel & 

Davidson skriver att man vid undersökningar av det här slaget om möjligt kan försöka 

”relatera syftet till individens egna mål” (2003:70), och det var precis vad jag försökte göra i 

det här fallet. Jag ville att det skulle framgå klart och tydligt att individens roll och det 

individuella bidraget var någonting viktigt – att det faktiskt var just deras attityder, tankar, 

funderingar och reflektioner som undersökningen strävade efter att få ta del av. 

Jag talade om för respondenterna att de först skulle få ta ställning till en mängd olika 

påståenden genom att ange på en skala i vilken utsträckning de höll med om respektive tog 

avstånd från påståendet. På enkätens sista sida skulle de sedan få några öppet ställda frågor 

som de ombads besvara så omsorgsfullt som möjligt. Jag berättade att de skulle besvara 

enkäterna anonymt och att deltagandet var frivilligt.  

Vid själva sammanställningen av enkätsvaren gjordes först en rent kvantitativ 

sammanställning av svaren på de tre första sektionernas påståenden. Vid sammanställningen 

av enkätsvaren på den fjärde och sista sektionens öppna frågor letade jag därefter först efter 

mönster genom att noga sätta mig in i materialet genom att läsa igenom samtliga svar flera 

gånger, sedan stryka under återkommande nyckelord och slutligen identifiera sammanfattande 

och belysande nyckelfraser.  
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Vid sidan av arbetet med enkätundersökningen genomfördes litteraturstudier. Jag fördjupade 

mig i skolans styrdokument genom att jag vid ett flertal tillfällen läste igenom materialet, 

antecknade, letade nyckelord och strök under passager, för att sedan läsa igenom igen. 

3.3 Metodkritik 

Att använda sig av enkät som metod är tidskrävande, speciellt vid sammanställningen av 

resultatet. Ibland tycks undersökningen visa på olika slags mönster och tendenser men då 

måste yttre faktorer som rör urval, frågeställningar och formulering av frågor, eventuella 

störande moment under genomförandet, samt det faktiskta antalet besvarade frågeformulär 

noga beaktas. Vid undersökningar av det här slaget finns alltid en risk att slutsatser dras där 

underlaget egentligen är bristfälligt. Enligt Patel & Davidson ska forskningsresultat helst vara 

så generella som möjligt. Om en grupp människor studeras vill forskningen gärna uppvisa 

resultat som kan generaliseras och som kan antas gälla för samtliga individer som ingår i, eller 

som kan betraktas som jämförbara med, den undersökta gruppen människor (2003:110). Den 

enkätundersökning som behandlas i den här uppsatsen omfattar 51 respondenter vilket innebär 

att det är för få individer i populationen för att kunna anses påvisa några generaliserbara 

resultat, men eftersom enkäten är förhållandevis bred kan undersökningen ändå urskilja en del 

tendenser.  

Under genomförandet av själva enkätundersökningen fick jag ett antal frågor där 

respondenterna bad mig förtydliga enkätens frågor; de bad mig att både förklara ord och 

begrepp, samt att förklara vad en del frågor egentligen innebar. Även om jag själv ansåg att 

jag hade strävat efter att formulera mig tydligt och koncist både i de påståenden som 

respondenterna ombads ta ställning till och i de öppna frågor som sedan följde i enkäten hade 

jag kanske ändå kunnat ha förtydligat mig ytterligare. Dessutom uttryckte flera respondenter 

uppgivet att de var trötta på att fylla i enkäter. Uppenbarligen var deltagande i enkäter och 

utvärderingar av olika slag någonting som visserligen var ytterst vanligt förekommande i 

deras skolsituation men som samtidigt var någonting som de inte alltid förstod syftet med. 

I efterhand noterar jag att jag i min utformning av skalan där respondenterna ombeds ange sin 

inställning till olika påståenden skulle ha kunnat effektivisera utfallet genom att, istället för ett 

udda antal, ange ett jämnt antal gradsteg. På så sätt hade jag kunnat tvinga respondenterna att 

ta ställning istället för att, som nu, erbjuda dem att lägga sig neutralt mitt emellan två 

ståndpunkter.  
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4. Resultat 

I syfte att undersöka attityder hos högstadieungdomar gällande vilket slags språkbruk de 

använder när de skriver inlämningsuppgifter och andra arbeten inom andra ämnen än just 

svenskämnet genomfördes i november 2011 en enkätundersökning på en högstadieskola på en 

mindre ort i Västsverige. Enkätformuläret inleddes med sammanlagt 14 påståenden för 

respondenterna att ta ställning till med hjälp av en graderad skala, och avslutades med fem 

öppna frågor utan färdiga svarsalternativ.  

60 enkätformulär lämnades ut i sammanlagt tre elevgrupper och av dessa lämnades 55 tillbaka 

besvarade. Fem elever valde av olika skäl att avstå från att delta i enkätundersökningen. 

Någon klagade över huvudvärk, någon annan sade sig vara för hungrig, ytterligare någon sade 

sig vara ”trött på att delta i en massa enkäter hela tiden”. Av de 55 som lämnades in var 51 

korrekt ifyllda. De fyra som inte var korrekt ifyllda hade antingen missuppfattats eller 

medvetet saboterats på olika sätt; någon hade exempelvis fyllt i att de var både kille och tjej, 

någon hade bara fyllt i enkäten delvis och någon annan hade ringat in samtliga svarsalternativ 

på alla frågor. Av 51 respondenter med korrekt ifyllda enkätformulär var 28 killar och 23 

tjejer, och det är dessa svar som således utgör underlaget för den här undersökningens 

resultat. Även om den enkätundersökning som behandlas i den här uppsatsen endast omfattar 

51 respondenter, vilket är alldeles för få individer i populationen för att kunna anses påvisa 

några generaliserbara resultat, kan ändå vissa mönster identifieras. Ibland anar man en 

rörande enighet. Ibland antyds en talande spretighet. I båda fallen får man anse att 

undersökningen lyckas ta fram underlag för vidare resonemang kring viktiga frågor och stoff 

för fortsatt diskussion. 

Nedan behandlas, sektion för sektion, samtliga enkätsvar. 

4.1 Sektion 1: Attityder till språket jag använder mig av i andra ämnen än 

svenska 

Den första sektionen i enkäten behandlar attityder till det språk eleverna använder i andra 

ämnen än svenska. En övervägande del av respondenterna, både tjejer och killar, verkar anse 

att det är viktigt att använda ett bra språk när de skriver inlämningsuppgifter och andra 

arbeten i skolan. I denna sektion är det dock endast just på denna fråga (fråga 4, se bilaga 1) 

som svaren verkar peka i någon riktning alls; i övrigt är svarsresultaten jämnt spridda längs 

skalan och det är därför omöjligt att göra något tolkningsförsök överhuvudtaget. 
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(Fråga 4) 

I vilken utsträckning 

håller respondenten 

med om påståendet? 

(0 = tar helt avstånd 

10 = håller med helt) 

 

 

Antal ♀ 

 

 

Antal ♂ 

0-1   

2-4 1 2 

5-7 2 6 

8-10 20 20 

Tabell 1: Tabell som illustrerar i vilken mån respondenterna håller med om påståendet ”Det är viktigt för mig att 

använda ett bra språk när jag skriver inlämningsuppgifter och andra arbeten i skolan” (fråga 4, se bilaga 1). 

Enkätformulärets 11 olika attitydsgrader har i vänstra spalten indelats i fyra grupper; 0-1, 2-4, 5-7 och 8-10. 

Tabellen ovan vill visa att undersökningen uppmärksammar ett mönster som innebär att både 

manliga och kvinnliga högstadieelever som deltagit i enkäten verkar anse att det är viktigt att 

använda ett bra språk när de skriver inlämningsuppgifter och andra arbeten i skolan. 

4.2 Sektion 2: Jämför ämnena SO och NO med ämnet svenska 

Enkätens andra sektion handlar om att låta respondenterna jämföra ämnena SO och NO med 

ämnet svenska. Av 51 tillfrågade respondenter tar 31 helt eller delvis avstånd från att de 

skulle bry sig mindre om språket de använder när de skriver inlämningsuppgifter och andra 

arbeten i SO och NO än vad de gör när de skriver uppgifter inom svenskämnet (fråga 8, se 

bilaga 1). Vidare upplever ett övervägande antal att det ställs krav på dem när de arbetar med 

SO och NO att de ska kunna formulera sig klart och tydligt i skrift (fråga 9, se bilaga 1), och 

40 av 51 tillfrågade respondenter säger sig dessutom tro att de kan nå en högre måluppfyllelse 

om de använder sig av ett så tydligt och välformulerat språk som möjligt i sina arbeten i SO 

och NO (fråga 10, se bilaga 1). 

4.3 Sektion 3: Ämnesövergripande arbete i skolan 

I den tredje sektionen får respondenterna ta ställning till en rad påståenden som rör 

ämnesövergripande arbete i skolan. En övervägande del av respondenterna säger sig få 

kunskaper på svensklektionerna som de vet att de har behov av i andra skolämnen (fråga 11, 
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se bilaga 1). På frågan om de håller med om påståendet att de skulle kunna nå en högre 

måluppfyllelse i både svenska och andra ämnen om ämnena i skolan samarbetade mer är det 

ett fåtal fler som håller med om påståendet än som tar avstånd från det (fråga 12, se bilaga 1). 

27 respondenter av 51 tillfrågade håller helt eller delvis med om påståendet att det bara blir 

rörigt om man blandar ihop en massa skolämnen (fråga 13, se bilaga 1), samtidigt som 

flertalet tillfrågade förhåller sig relativt neutrala till påståendet att de helst vill slippa bli 

bedömda med avseende på sitt språkbruk när de arbetar med SO och NO eftersom de inte 

anser att dessa ämnen har med ämnet svenska att göra (fråga 14, se bilaga 1). 

 

 

Tabell 2: Tabell som illustrerar i vilken mån respondenterna håller med om påståendet ”På svensklektionerna får 

jag kunskaper som jag vet att jag har behov av i andra skolämnen”. (fråga 11, se bilaga 1) 

Tabellen ovan visar ett mönster som innebär att både kvinnliga och manliga högstadieelever 

som deltagit i enkätundersökningen anser att de på svensklektionerna får kunskaper som de 

vet att de har behov av även i andra skolämnen. 

 

 

 

 

 

(Fråga 11) 

I vilken utsträckning 

håller respondenten 

med om påståendet? 

(0 = tar helt avstånd 

10 = håller med helt) 

 

 

Antal ♀ 

 

 

Antal ♂ 

0-1 1  

2-4 1 1 

5-7 8 10 

8-10 13 17 
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(Fråga 12) 

I vilken utsträckning 

håller respondenten 

med om påståendet? 

(0 = tar helt avstånd 

10 = håller med helt) 

 

 

Antal ♀ 

 

 

Antal ♂ 

0-1 2 1 

2-4 6 6 

5-7 8 11 

8-10 6 7 

Tabell 3: Tabell som illustrerar i vilken mån respondenterna håller med om påståendet ”Jag tror att jag skulle 

kunna nå en högre måluppfyllelse i både svenska och andra ämnen om ämnena i skolan samarbetade mer.” 

(fråga 12, se bilaga 1) 

Tabellen ovan visar tydliga tendenser till spridning bland attityder hos de tillfrågade 

högstadieeleverna när det gäller hur de ställer sig till påståendet att de skulle kunna nå en 

högre måluppfyllelse i både svenska och andra ämnen om ämnena i skolan samarbetade mer. 

Ett fåtal respondenter tar helt avstånd från det aktuella påståendet, men även om en viss 

tyngdpunkt ligger hos de svar där respondenterna anger att de håller med om påståendet 

hamnar en stor mängd elevsvar i en slags neutral gråzon mittemellan två ståndpunkter. 

4.4 Fem öppna frågor om språkbruk, måluppfyllelse och 

ämnesövergripande arbete 

Den fjärde och sista delen av enkäten består av fem frågor utan i förväg fastställda 

svarsalternativ. Nedan redovisas svaren på dessa fem öppna frågor med hjälp av ett axplock 

av citat. Undersökningen vill med hjälp av den här analysen lyfta fram och belysa några 

vanligt förekommande attityder hos de högstadieungdomar som deltagit i den här 

undersökningen kring svenska språket, språkbruk och svenskämnet i sig. 

4.4.1 ”Att använda ett bra språk är att inte skriva som man pratar, typ.” 

Respondenterna verkar vara relativt eniga om vad ”ett bra språk” är. Det stora flertalet 

återkommer till nyckelbegreppen ”tydlighet” och att ”kunna formulera sig”. Att använda ett 

bra språk är enligt flertalet tillfrågade att inte använda slanguttryck, förkortningar och 
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svordomar när man skriver. Man ska dessutom vara noga med att använda stor bokstav i 

början av meningarna, använda punkt och komma på ett korrekt sätt, samt helst använda 

”svåra” ord. Ett bra språk är enligt många respondenter att undvika att använda talspråk när 

man skriver, och ett rikt och varierat ordförråd verkar dessutom vara en viktig ingrediens. 

Följande citat illustrerar utsagor där respondenterna vill påvisa vad ”att använda ett bra språk” 

innebär: 

”Att använda ett bra språk är att inte skriva som man pratar typ”. 

”[…] att uttrycka sig klart och tydligt och skriva personligt utan att fastna i en 

massa regler hit och dit.” 

”När man använder ett bra språk har man flyt i sin text, och läraren förstår vad 

man menar.” 

”[…] det gäller att inte tänka på samma sätt som när man talar.” 

”[…] använda svåra ord” 

”ett bra språk måste kunna anpassa sig för att fungera i olika slags situationer.” 

Genom att undvika talspråk när man skriver, uttrycka sig klart och tydligt med flyt, använda 

svåra ord och ändå förbli personlig anser de tillfrågade högstadieungdomarna att man 

använder ”ett bra språk”. 

4.4.2 Stavning, skiljetecken och ordkunskap – användbara och nyttiga svenskkunskaper 

De viktigaste kunskaperna i ämnet svenska som de har användning för i andra skolämnen 

enligt de allra flesta respondenterna som deltagit i undersökningen är ordkunskap, att kunna 

stava samt att ha kunskaper i grammatik. Några respondenter kommer dessutom in på andra 

kunskaper: att kunna skriva och strukturera texter, läsförståelse, studieteknik 

(sökläsning/översiktsläsning/djupläsning), och fördjupade grammatikkunskaper för att 

underlätta inlärning av andra (moderna) språk. Följande citat behandlar kunskaper om bruk av 

skiljetecken och stavning, och avser illustrera utsagor som påvisar vad det stora flertalet 

respondenter anser är kunskaper de fått i ämnet svenska som de upplever sig ha användning 

för i andra skolämnen:  
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”Jag har fått lära mig när det ska vara stor bokstav och när man skriver punkt 

och komma.” 

”stava rätt och sådanna saker” 

”[…]att kunna stava ord har man nytta av i alla ämnen” 

Följande citat handlar om textstrukturering, muntliga redovisningar, skillnaden mellan 

talspråk och skriftspråk, och vikten av att vara tydlig och utförlig när man skriver och vill 

lyfta fram några ytterligare kunskaper i ämnet svenska som respondenterna anser sig ha nytta 

av i andra skolämnen än svenska: 

”[…] att kunna skriva och strukturera inlämningsuppgifter” 

”På svenskan har vi lärt oss hur man ska göra muntliga redovisningar.” 

”Jag känner till skillnaden mellan talspråk och skriftspråk.” 

”[…] att skriva tydligt och utförligt (exempelvis i NO) 

”[…] olika tempusformer (moderna språk)”  

”Jag har nytta av svenskan i de flästa ämnena” 

Respondenterna räknar upp en rad med olika slags kunskaper, både muntliga och skriftliga, de 

har fått i svenskundervisningen som de anser att de har nytta av även i andra ämnen än 

svenska.  

4.4.3 Många elever skulle vilja utöka sitt ordförråd 

På frågan vad respondenterna saknar i svenskundervisningen för att de ska kunna nå högre 

måluppfyllelse i andra skolämnen hävdar det stora flertalet att de är nöjda med 

undervisningen som den är idag. Följande citat avser påvisa detta: 

”Vi lär oss nödvändiga och bra saker” 

”Jag vet inte vad man skulle kunna förbättra – det är bra som det är.” 

De som dock har någonting att framföra önskar sig mer hjälp – intressant nog verkar samtliga 

av dessa respondenter vilja ha mer hjälp just inom området ordkunskap. De vill lära sig nya 
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”svåra” ord både för att kunna lyfta sin egen språkliga nivå när de skriver, men faktiskt också 

för sin egen förståelses skull. De vill helt enkelt veta vad orden betyder så att de förstår vad 

som sägs under genomgångar på lektioner i skolan. Nedan redovisas några talande citat som 

visar några av respondenternas attityder till hur svenskundervisningen kunde förbättras för att 

de skulle kunna nå högre måluppfyllelse i andra skolämnen: 

”[…] om bara lärarna hade mer tålamod med mig” 

”och så finns det massor med ord som jag inte vågar använda. (Jag vet inte vad 

de betyder). Men det skulle vara coolt att använda lite svårare ord när man 

skriver så det typ lät lite bättre och vuxnare.” 

”jag skulle vilja ha bättre hjälp av lärarna” 

”[…] vill lära mig nya ord och vad de betyder för då kan jag lättare förstå vad 

lärare pratar om” 

Många av de tillfrågade respondenterna verkar vilja lära sig fler ord av olika anledningar. 

Deras förslag på förbättringar på svenskundervisningen omfattar både önskemål om mer hjälp 

i allmänhet och ett fokus på utökat ordförråd i synnerhet. 

4.4.4 Splittrade åsikter bland de tillfrågade om ämnesövergripande arbete i skolan 

Den här frågan rör attityder kring ämnesövergripande arbete i skolan och här framkommer en 

tydlig uppdelning i två olika ”läger” bland respondenterna. Det finns å ena sidan en grupp 

respondenter som tydligt markerar att de är positivt inställda till ämnesövergripande arbete 

och som dessutom kommer med ett flertal konstruktiva förslag på hur ett sådant arbete skulle 

kunna gå till. Följande citat illustrerar positiva utsagor om ämnesövergripande arbete i skolan: 

”Svenskläraren kan komma och kolla muntliga redovisningar som vi gör i andra 

ämnen.” 

”Vi kan göra collage och redovisa tillsammans.” 

”Medbedömning av svenskan även på NO- och SO-arbeten” 

”Alla lärare gå igenom skrivregler (och hur de vill att man ska skriva).” 
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”Om man skulle samköra språkämnena lite bättre så skulle man kunna jämföra 

det man lär sig i svenskan med de andra språken och på så sätt lära sig fortare 

och få bättre förståelse.” 

”[…] hon skulle kunna läsa igenom det man skrivit i andra ämnen så man vet 

vad man ska förbättra i sin text” 

”Om man arbetar i projekt kan man arbeta med många ämnen samtidigt” 

Å andra sidan finns det en grupp respondenter som tydligt verkar vilja poängtera sin 

ståndpunkt att ämnena i skolan inte bör samarbeta alls, och till denna ståndpunkt anger de, 

liksom de som var positivt inställda till ämnesövergripande arbete, flera skäl. Följande citat 

syftar till att försöka illustrera och belysa resonemangen hos de negativt inställda: 

”[…] man ska inte blanda ihop ämnena eftersom ingenting blir gjort då” 

”jag tycker det är bra om ämnena inte arbetar tillsammans” 

”Varför måste ni lärare röra till allt hela tiden?” 

”[…] jag tycker inte man ska ha något samarbete mellan ämnena för då vet man 

inte vilket ämne man ska satsa på” 

”[…] helst inte samarbeta alls”  

”Det är oschysst om en svensklärare ska sitta och bedöma det jag gjort i NO 

eller SO. När jag skriver i NO och SO bryr jag mig faktiskt inte om språket.” 

De högstadieungdomar i undersökningen som säger sig vara negativt inställda till ett 

ämnesövergripande arbete i skolan anger ett flertal anledningar till detta; om skolämnen 

samarbetar anser de att det blir rörigt och att det blir svårt att fokusera på rätt sak. De verkar 

inte vilja tvingas till att hysa några språkliga ambitioner när deras fokus istället ligger på 

själva ämnet och ämnesinnehållet i sig. 

På enkätundersökningens femte och sista fråga framkom inte någon information som kunde 

bidra till det sammantagna resultatet. Få respondenter hade någonting mer att tillägga här; 

någon kommenterade att hon tyckte att hennes språk var bra och att hon använde det i alla 

ämnen, någon annan ansåg att man borde få använda slang i en del skrivuppgifter (i alla fall 



 

20 
 

när man skriver brev), ytterligare någon önskade mer hjälp i skolan överhuvudtaget, men i 

övrigt var innehållet i kommentarerna på denna fråga helt ovidkommande i sammanhanget.  

4.5 Lgr11 och språket i de olika ämnena 

Efter att noga ha studerat Lgr11 (Skolverket, 2011) har jag noterat att det i de olika 

läroplanerna presenteras ett flertal olika språkliga förmågor som viktiga beståndsdelar i 

respektive ämnes innehåll. Jag har därför identifierat, valt ut, och sammanställt några 

nyckelbegrepp som ofta återkommer i beskrivningarna av de olika ämnenas syften. 

4.5.1 Begrepp  

Att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de olika ämnenas 

begrepp är någonting som återkommer i de olika ämnenas kursplaner. För samtliga 

naturorienterade ämnen gäller att eleverna lär sig respektive ämnes ” begrepp, modeller och 

teorier för att beskriva och förklara […] samband” (2011:111). Inom ämnet teknik ska 

eleverna lära sig att ”använda teknikområdets olika begrepp och uttrycksformer” (2011:269), 

och i kursplanen för ämnet geografi anges att eleverna ska utveckla förmågor som gör att de 

kan ”göra geografiska analyser av omvärlden och presentera resultaten med hjälp av 

geografiska begrepp” (2011:159). Även ämnena historia och samhällskunskap betonar vikten 

av att eleverna tillgodogör sig ämnesspecifika begrepp och modeller (173). 

4.5.2 Ett kritiskt tänkande 

Samtliga kursplaner som undersökts betonar att eleverna bör lära sig tillämpa ett kritiskt 

tänkande. De naturorienterade ämnena talar om att eleverna ska utveckla förmågan att granska 

och värdera information från olika slags källor (Skolverket, 2011:111). Kursplanen i historia 

poängterar vikten av att eleverna lär sig att ” ställa frågor till och värdera historiska källor som 

ligger till grund för historisk kunskap” (2011:172), och även i religionsämnet ska eleverna 

kritiskt granska källor. 

Kursplanen för samhällskunskap lyfter fram förmågor som ska leda till att elever både kan 

söka och värdera information från olika källor och kritiskt granska samhällsfrågor och 

samhällsstrukturer. Dessutom ska eleverna lära sig att uttrycka och värdera olika ståndpunkter  

4.5.3 Kommunicera och argumentera 

Kursplanen för ämnet biologi handlar om att utveckla förmågan att samtala, diskutera och 

kommunicera på olika plan. Till exempel anger kursplanen att eleverna ska lära sig att 
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formulera egna och granska andras argument (2001:111). Denna förmåga är också något som 

kurplanemålen för ämnet samhällskunskap tar upp: Här ska eleverna lära sig att ”uttrycka och 

pröva sina och andras ställningstaganden i möten med andra uppfattningar” (2011:199). 

Eleverna ska kunna argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. Även 

kursplanemålen för ämnet religion omfattar förmågan att kunna resonera och argumentera, 

söka och värdera information (2011:186). 

4.5.4 Framställa texter och olika estetiska uttryck 

Kursplanemålen för ämnet biologi, men även de andra naturorienterande ämnena, säger att 

elever i skolan ska ges förutsättningar att ”utveckla förmågan att samtala om, tolka och 

framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll” (2011:111). 

Dessutom ska eleverna få kunskaper som gör att de lär sig skilja mellan naturvetenskapliga 

och andra sätt att skildra omvärlden. 

4.5.5 Analysera 

Att förmågan att kunna analysera är betydelsefull att utveckla hos elever framgår tydligt när 

Lgr11 studeras. Att elever bland annat ska lära sig att identifiera och analysera tekniska 

lösningar är en förmåga som lyfts fram i läroplanen för ämnet teknik (2011:269). Dessutom 

ska eleverna lära sig att ”analysera drivkrafter bakom teknikutveckling, bedöma tekniska 

lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar 

utveckling” (269).  

Läroplanen för ämnet geografi talar om vikten av att lära sig att ”analysera naturens processer 

och människors verksamheter, samt att utforska och analysera samspel mellan människa, 

samhälle och natur” (2011:160), och i ämnet religion ska eleverna lära sig att ”analysera och 

ta ställning i olika etiska och moraliska frågor” (186). 

4.5.6 Reflektera 

I flera läroplaner talas det om att utveckla en förmåga att reflektera kring olika företeelser. I 

ämnet teknik ska eleverna till exempel lära sig reflektera kring och värdera konsekvenser av 

olika teknikval (2011:269). Ämnet geografi talar om att reflektera kring och värdera 

”lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar 

utveckling” (2011:160) och i ämnet historia ska eleverna utveckla förmågor som innebär att 

de kan ”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

utifrån olika perspektiv” (2011:172). Inom ramen för religionsämnet ska eleverna både 
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reflektera kring och tolka kulturella uttryck, och reflektera över olika livsfrågor, sin identitet 

och sitt etiska förhållningssätt (186). Vidare talar ämnet samhällskunskap om att låta eleverna 

utveckla en förmåga att ”reflektera över de värden och principer som utmärker ett 

demokratiskt samhälle” (2011:199). 
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5. Diskussion 

Genom att väva samman resultat av enkätundersökning med resultat av litteraturstudier är 

syftet med detta avsnitt i uppsatsen först och främst att kommentera och diskutera, men 

slutligen också även att sammanfatta, de resultat och slutsatser som arbetet har kommit fram 

till.  

5.1 Högstadieelevers attityder till vad som är ”ett bra språk” 

Eftersom jag ville undersöka attityder till språk hos högstadieungdomar ansåg jag att det vore 

viktigt att försöka ta reda på vad de själva ansåg vara ”ett bra språk”. Jag var nyfiken på ur 

vilken synvinkel undersökningens respondenter skulle välja att betrakta fenomenet; om de 

skulle ta upp aspekter som texters disposition och struktur eller om de istället skulle fokusera 

på detaljer som grammatik, ordförråd och stavning. Jag var också intresserad av att ta reda på 

om de skulle nämna att de ansåg att det fanns någon skillnad mellan skriftspråk och talspråk.                   

Det stora flertalet av de högstadieungdomar som deltagit i enkätundersökningen anser att det 

är viktigt att använda ett bra språk när de skriver inlämningsuppgifter och andra uppgifter i 

skolan. Vad ”ett bra språk” är för någonting verkar de vara eniga om; ett bra språk är enligt 

undersökningens respondenter nämligen tydligt, sammanhängande och välformulerat, och 

dessutom skiljer sig ”ett bra språk” från talspråk eftersom det, enligt de tillfrågade 

högstadieungdomarna, både är fritt från slang och svordomar och visar på ett rikt och varierat 

ordförråd hos skribenten.  

Det är inte någonting nytt under solen att ett stort ord- och begreppsförråd är en nyckel till 

framgångsrika studier. I själva verket är detta ett faktum som omtalas i Skolverkets 

Kommentarmaterial till läroplanen i svenska (2011). Ju mer begränsat ordförråd som barn 

och ungdomar har tillgång till, desto mindre nyanserat verkar de ofta uttrycka sig (2011:19). 

Men att ha ett rikt och varierat språk är inte bara viktigt och nödvändigt för att kunna uttrycka 

sig. Att använda ”ett bra språk” handlar om att, som det står i Lgr11, utveckla språket för att 

använda det för att tänka, för att kommunicera och för att lära: 

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (2011:222) 

Att ha ett rikt ordförråd är någonting som återkommer bland respondenternas svar på flera 

olika ställen i undersökningen. Resultatet av underökningen visar nämligen bland annat att 
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många av de tillfrågade ungdomarna skulle vilja utöka sitt ordförråd, inte bara inom 

svenskämnet som sådant utan i skolan överlag; högstadieeleverna skulle helt enkelt vilja lära 

sig fler nya ord och vad de betyder, och de vill dessutom lära sig att använda sitt utökade 

ordförråd i de rätta sammanhangen. Här skulle deras svar kunna tolkas som om att de tydligt 

pekar på ett utvecklingsområde för svenskämnet: Det kanske inte räcker att högstadieeleverna 

lär sig isolerade och lösryckta ord och begrepp inom de olika ämnena? Kanske behövs 

svenskämnets hjälp för att föra samman de nya orden och begreppen med olika slags texttyper 

och i reella sammanhang där ord och begrepp kan komma till praktisk användning? Kanske 

måste svensklärare hjälpa till med att avdramatisera vissa företeelser där många elever låser 

sig språkligt?  

Som nämnts tidigare i det här arbetet ska dagens högstadielever, samtidigt som de tillägnar sig 

en allt rikare språklig kompentens genom att interagera språkligt med läraren och med 

varandra, både visa den undervisande läraren vilka kunskaper de redan har men samtidigt 

dessutom tillägna sig nya ämneskunskaper. Det säger sig självt att svenskämnet inte ensamt 

kan axla ansvaret för att eleverna tillägnar sig de kunskaper, och uppvisar de förmågor, som är 

en förutsättning för att de ska kunna utveckla den rika språkliga kompentens som omtalas i 

målen i Lgr11. Eleverna måste ges upprepade möjligheter att använda sig av språket i 

meningsfulla sammanhang. Ansvaret att hjälpa och stötta elever i deras språkliga utveckling 

måste vara gemensamt för hela skolan.  

Majoriteten av de tillfrågade i enkätundersökningen säger sig bry sig lika mycket om det 

språk de använder oavsett om de skriver inlämningsuppgifter och andra arbeten i ämnet 

svenska, eller i andra ämnen som till exempel samhällsorienterande eller naturvetenskapligt 

orienterade ämnen. Eleverna som deltagit i enkätundersökningen upplever att det ställs krav 

på dem när de arbetar i andra ämnen än svenska att de ska kunna formulera sig klart och 

tydligt i skrift. Till övervägande del anser sig de tillfrågade högstadieungdomarna dessutom 

tro att de kan nå en högre måluppfyllelse om de använder sig av ett så tydligt och 

välformulerat språk som möjligt i sina arbeten i SO och NO. 

Det är intressant att notera att en övervägande del av respondenterna säger sig få kunskaper på 

svensklektionerna som de vet att de har behov av i andra skolämnen. Deras svar gör det dock 

än en gång tydligt på vilket sätt de betraktar vad ett ”bra” språkbruk egentligen är eftersom 

det stora flertalet elevsvar främst riktar in sig på språkliga förmågor som ordkunskap, att 

kunna stava, samt att ha goda kunskaper i grammatik. Jag noterar att endast ett fåtal 
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respondenter tar upp aspekter på språkbruk i ett vidare perspektiv; språkliga förmågor som 

omfattar att kunna skriva och strukturera texter på ett tydligt och effektivt sätt, fördjupad 

läsförståelse, samt inblick i olika slags studieteknik och inlärnings- och sökstrategier verkar 

med andra ord inte stå lika högt i kurs hos högstadieeleverna. Ändå är de sistnämnda 

språkliga förmågorna ämnesövergripande förmågor som enligt Skolverket ska förmedlas via 

skolan i allmänhet och svenskämnet i synnerhet och som skolans styrdokument dessutom 

lägger en stor vikt vid. I Lgr11 står det bland annat att eleverna ”ska kunna orientera sig i en 

komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” 

(2011:9). Utöver studieteknik nämns också förmågan att kritiskt granska fakta och 

förhållanden som betydelsefulla för elever att tillägna sig i skolan, och det här är också 

förmågor som undersökningen visar att läroplaner för både de samhällsorienterande och de 

naturorienterande ämnena tar upp. 

Enligt Lgr11 ska eleverna i skolan utveckla kunskaper och ”ges förutsättningar att utveckla 

sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2011:222).  

Skolan ger anspråk på att måna om elevernas livslånga lärande. Frågan är dock hur skolan bör 

gå tillväga för att förmå högstadieeleverna själva att inse hur betydelsefulla språkliga 

förmågor sedda ur ett vidare perspektiv är för detta livslånga lärande? De olika kursplanerna 

beskriver, nästan oavsett vilket ämne det än gäller, den ena språkliga kompetensen efter den 

andra: I den del av kursplanen där ämnets syfte anges talas det om hur eleverna ska uppvisa 

förmåga att använda sig av och förklara begrepp, hur de ska samtala och diskutera, analysera 

och beskriva, argumentera, värdera, reflektera och kritiskt granska material från olika slags 

källor. Skolan bör av den här anledningen samordna sina resurser och enas kring den 

gemensamma ståndpunkten att språklig kompetens är någonting centralt för samtliga ämnen 

inom ramen för skolans verksamhet. 

5.2 Hur ser högstadieelever på ämnesövergripande arbete i skolan? 

En viktig uppgift för skolan är att ”ge överblick och sammanhang”, står det skrivet i Lgr11 

(2011:9). Dessutom är en del av skolans uppdrag att ”stimulera varje elev att bilda sig och 

växa med sina uppgifter” (2011:10). Intressant nog noterar jag dock att istället för att 

omfamna möjligheter att arbeta ämnesövergripande i skolan verkar många av de elever som 

deltagit i den enkätundersökning som utgör grunden för den här uppsatsen istället rygga 

undan från detta sätt att arbeta. Hela 27 respondenter av 51 tillfrågade håller helt eller delvis 
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med om påståendet att det bara blir rörigt om man blandar ihop en massa skolämnen. På 

frågan om de håller med om påståendet att de skulle kunna nå en högre måluppfyllelse i både 

svenska och andra ämnen om ämnena i skolan samarbetade mer är det ingen översvallande 

majoritet av de tillfrågade som svarar jakande. Kanske är frågan fel ställd? Kanske borde man 

istället helt enkelt förutsätta att skolämnen samarbetar? 

Om målet är att skolan ska erbjuda undervisning som innebär att eleverna ges möjligheter att 

utveckla sitt språk för att tänka, kommunicera och lära, är det nödvändigt att eleverna erbjuds 

rika möjligheter att använda språket i sammanhang som upplevs som meningsfulla. Språklig 

utveckling och höjning av språklig kompetens blir då en lika oundviklig som naturlig följd. 

Att medverka till att elever rustas för ett livslångt lärande genom att de i skolan ges 

förutsättningar för att utveckla sitt språk i meningsfulla sammanhang handlar i själva verket 

om att utveckla flera olika språkliga kompetenser hos eleverna. Det handlar om att skapa 

mening i sammanhanget och detta gör eleverna såväl genom att skriva, att tala och att lyssna 

som att läsa i olika sammahang och i texter för skilda syften – med andra ord verkar det som 

om olika språkliga kompetenser samverkar med varandra.  

I det här sammanhanget känns det motiverat att återkomma till Ewa Berg Nestlogs tankar 

kring hur det ”nödvändiga, ofta kollektiva meningsskapandet som krävs för att lärande ska 

kunna ske och kunskap och nya förmågor ska kunna befästas hos elever rimmar illa med en 

skola som sätter så stort fokus på individuella skriftliga omdömen, individuella 

åtgärdsprogram och betyg för den enskilde eleven.” Hur betygsätter vi som lärare egentligen 

processen och det kollektiva meningsskapandet? Kanske är det här orsaken finns till att en 

stor andel av de tillfrågade högstadieeleverna uttalar sig i ganska negativa ordalag om 

ämnesövergripande arbete i skolan? Om ens fokus är på att man ska bli bedömd på en 

slutprodukt – hur engagerad och aktiv vågar man då vara när man befinner sig mitt i 

lärprocessen? Eventuellt kan anledningen till att vissa elever tycker att det går trögt med den 

egna språkutvecklingen vara att eleverna inte upplever att det är tillåtet att använda och 

experimentera med språket inom ramen för skolans verksamhet? Detta trots att det i Lgr11 

under rubriken ”Skolans uppdrag” står skrivet att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem” (2011:9).  
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5.3  I gränslandet mellan genrepedagogik och ett processorienterat 

arbetssätt 

När utvecklar en elev egentligen språklig kompetens? Det skulle mycket väl kunna vara i 

arbetet kring social identitet och främlingsfientlighet inför SO-redovisningen eller i 

struktureringen av materialet till den muntliga NO-redovisningen om droger som den 

språkliga utvecklingen hos eleven egentligen sker. Det är i det här sammanhanget uttrycket 

”undervisning som kommer in bakvägen” skulle kunna användas. Med andra ord är det 

nödvändigt för svenskämnet som sådant att det inom ramen för hela skolans verksamhet 

erbjuds rika möjligheter att nästla sig in hos andra ämnen! Språket genomsyrar all verksamhet 

i skolan och därför borde det vara en naturlig följd att svenskämnet integreras i all 

undervisning. Parallellt med själva lärprocessen som sådan sker nämligen samtidigt 

ofrånkomligen en språkutveckling hos eleven. Om man studerar denna språkutveckling 

kommer man som svensklärare med stor sannolikhet kunna skönja en tydlig progression – om 

eleven erbjuds möjlighet att använda sitt språk i ett meningsfullt sammanhang. Genom 

ämnesövergripande arbete i skolan erbjuds både individer och grupper stora möjligheter att 

utvecklas, och som tidigare nämnts i detta arbete, samtidigt lär sig alla som är involverade i 

processen såväl om sig själva och varandra som om omvärlden. 

Skrivande i skolan måste ha ett tydligt och klart syfte och eleverna måste känna att skrivandet 

sker i ett meningsfullt sammanhang. Inom naturorienterande ämnen kan skrivandet vara en 

viktig ingrediens för elevers förståelse. Det handlar då om att skriva för att förstå, om att 

skriva för att skapa mening och om att använda sitt språk som ett slags tankeverktyg. 

Skrivande kan innebära att elever, genom att de sätter ord på företeelser för att på så vis 

sortera in dem i olika kategorier, skapar ordning och struktur i sin tillvaro. Skrivande kan 

också användas för att åskådliggöra det eleven redan vet – och för att antingen komma fram 

till en hypotes eller för att bilda sig en uppfattning om hur någonting skulle kunna byggas 

vidare. Inom samhällsorienterande ämnen kan skrivande handla om att elever vill 

åskådliggöra olika fenomen och företeelser för sig själv och för andra, att de skriver för att 

komma ihåg vad de har lärt sig eller för att visa vilka kunskaper de har.  

Ett meningsskapande skrivande i skolan handlar om att låta elever ”drivas av sitt inre tumult” 

och innebär ett personligt och fritt skrivande. Istället för att lägga ett alltför stort fokus på 

slutprodukten bör man således rikta in sin uppmärksamhet på den process som leder eleven 

dit. Hur bör då skolan gå tillväga för att arbeta processorienterat i stället för 
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produktorienterat? I den enkätundersökning som delvis ligger till grund för detta arbete delar 

en av de tillfrågade högstadieeleverna med sig av en tanke som handlar om någonting 

centralt: Han funderar på om svenskläraren skulle kunna användas som en resurs för eleven 

som arbetar med en inlämningsuppgift under tiden som eleven faktiskt arbetar med den – med 

andra ord mitt i processen. Kanske är det genom att utgöra en bro mellan ämnesspråk och 

ämnesinnehåll på det här sättet som svenskämnet och svensklärare bör förhålla sig till ett 

processorienterat arbetssätt? Lärare som följer ett processorienterat arbetssätt måste nämligen 

komma ihåg att alla elever helt enkelt inte har samma förutsättningar att drivas av ett ”inre 

tumult”. Vissa elever klarar inte att på egen hand skriva för att skapa mening i ett kaos utan 

behöver både få stöd i hur olika slags texter är uppbyggda och möjlighet att öva mycket på 

olika texters specifika språk och grammatik. Det är därmed uppenbart att det är svårt att helt 

och hållet komma ifrån fokus på produkt och färdighetsträning. 

De slutsatser det här arbetet drar handlar om att det är centralt att arbeta ämnesövergripande i 

skolan. Det är dessutom mycket viktigt att få med sig eleverna i detta arbete. Eleverna måste 

få hjälp att inse att det är viktigt att utveckla bredd i sin språkliga kompetens och de ska därför 

erbjudas rika möjligheter att inom ramen för skolans verksamhet använda sig av olika slags 

språkliga uttryck och kompetenser i meningsfulla sammanhang. Utvecklandet av förmågor 

som har med språklig kompetens att göra måste tillåtas löpa som en röd tråd genom samtliga 

ämnen i skolan och svenskämnet måste få utgöra den bro som binder samman och förenar 

ämnesspråk och ämneskunskaper.   
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Bilaga: Elevenkät 

 

Elevenkät för att undersöka högstadieelevers attityder till 

det språk de använder i andra ämnen än svenska  
 

Jag är tjej / kille (Ringa in om du är tjej eller kille, tack.) 

 

 

Ta ställning till i vilken utsträckning du håller med om följande påståenden: 
 

Sektion 1: Attityder till språket jag använder mig av i andra ämnen än svenska 

1. Jag lär mig genom att skriva. Att skriva är för mig ett slags tankeverktyg. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

2. Det språk man använder när man skriver visar vem man är. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

3. Jag lär mig genom att ta del av det som andra elever har skrivit, och jag ser deras texter 

som en alternativ källa till kunskap. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

4. Det är viktigt för mig att använda ett bra språk när jag skriver inlämningsuppgifter och 

andra arbeten i skolan.  

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

5. Att använda ett bra språk när man skriver inlämningsuppgifter och andra arbeten i skolan är 

samma sak som att inte använda talspråk. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

 

  



 

 

Sektion 2: Jämför ämnena SO och NO med ämnet svenska 

6. Jag är lika noga med mitt språkbruk när jag skriver inlämningsuppgifter och andra arbeten i 

NO som jag är när jag skriver inlämningsuppgifter och andra arbeten i svenska. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

7. Jag är lika noga med mitt språkbruk när jag skriver inlämningsuppgifter och andra arbeten i 

SO som jag är när jag skriver inlämningsuppgifter och andra arbeten i svenska. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

8. Jag bryr mig mindre om vilket språk jag använder när jag skriver uppgifter i SO och NO än 

när jag skriver uppgifter inom svenskämnet. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

9. Jag upplever att det ställs krav på mig när jag arbetar med SO och NO att jag ska kunna 

formulera mig klart och tydligt i skrift.  

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

10. Jag tror att jag kan nå en högre måluppfyllelse om jag använder mig av ett så tydligt och 

välformulerat språk som möjligt i mina arbeten i SO och NO. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

 

  



 

 

Sektion 3: Ämnesövergripande arbete i skolan 

11. På svensklektionerna får jag kunskaper som jag vet att jag har behov av i andra 

skolämnen. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt  

 

12. Jag tror att jag skulle kunna nå en högre måluppfyllelse både i svenska och i andra ämnen 

om ämnena i skolan samarbetade mer. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

13. Jag anser att det bara blir rörigt om man blandar ihop en massa skolämnen. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

14. Jag vill helst slippa bli bedömd med avseende på mitt språkbruk när jag arbetar med SO 

och NO eftersom jag inte anser att dessa ämnen har med ämnet svenska att göra. 

                                       0   1     2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Tar helt avstånd ifrån |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| håller med helt 

 

 

  



 

 

Till sist, försök besvara följande frågor så utförligt du kan: 

Sektion 4:  

Vad är ett bra språk? Vad betyder det att ”använda ett bra språk”? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vilka kunskaper som du har fått i ämnet svenska upplever du att du har användning för i 

andra skolämnen? Ge exempel.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vad saknar du i svenskundervisningen som du skulle behöva för att nå högre måluppfyllelse i 

andra skolämnen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

På vilket sätt skulle svenskämnet kunna samarbeta med andra ämnen i skolan för att 

underlätta att du når dina kunskapsmål? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Finns det något som du skulle vilja tillägga, som har med dina attityder till vilken sorts språk 

du använder i andra ämnen än svenska att göra? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 


