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Abstract 

The main purpose of this study has been to survey the pupils’ general comprehension of the 

content and aim of Swedish as a subject in upper secondary school and their attitude towards 

the subject. Furthermore the study aims at discerning whether there is a distinguishable 

difference between programmes with vocational and academic character. 

 The study is based on the results of 101 answers from students in an opinion poll handed 

out at a Western Swedish upper secondary school. Throughout the analysis the results of the 

two programme groups have been weighed against each other. The result of the survey shows 

that: 

 
• The understanding of the aim and content of Swedish at upper secondary school is 

acceptable as a whole. One quarter of the students show a very good 

comprehension. 

• The pupils’ general attitude towards the subject is fairly positive. 

• There is a clearly discernable difference between the vocational programmes and 

the academic ones with regard to the comprehension of the subject’s aim. 

Vocational pupils generally show a weaker understanding than the academic 

pupils do. 

• There is an equivalent difference between the groups when looking at the 

comprehension of the content of Swedish as a subject. 

• The differences in attitude towards Swedish as a subject follow the pattern of the 

pupils’ comprehension. The pupils from the academic programmes generally have 

a more positive attitude. This pattern shows true for both attitudes with cognitive 

basis and for the ones based on emotion. 

 
Keywords: Attitude towards Swedish as a subject, Swedish at upper secondary school, the 

aim of Swedish as a subject, the content of Swedish as a subject. 



 

Sammanfattning 

Huvudsyftet med denna undersökning har varit att kartlägga gymnasieungdomarnas generella 

förståelse för svenskämnets innehåll och syfte samt deras attityder till ämnet som sådant. 

Dessutom har en stor del av undersökningen syftat till att undersöka om det förekommer 

några skillnader i förståelse och attityd mellan elever på studieförberedande respektive 

yrkesförberedande program. 

 Studien bygger på en enkätundersökning där svaren från 101 elever på en västsvensk 

gymnasieskola har behandlats. Genomgående har analyser gjorts där resultaten från de två 

programkaraktärerna, studieförberedande program och yrkesförberedande program, har 

jämförts. Av resultatet framgår följande: 

 
• Totalt sett visar eleverna en acceptabel förståelse för såväl svenskämnets syfte som 

dess innehåll. Ungefär en fjärdedel av eleverna visar en mycket god förståelse. 

• Totalt sett visar eleverna också en relativt positiv attityd till svenskämnet. 

• Det finns en klar skillnad i förståelse för svenskämnets syfte mellan de två 

programgrupperna. Eleverna på de yrkesförberedande programmen visar generellt 

upp en svagare förståelse än eleverna på de studieförberedande programmen. 

• Det finns även en motsvarande skillnad när det gäller elevernas förståelse för 

svenskämnets innehåll. 

• När det gäller elevernas generella attityd till svenskämnet visar resultatet att 

eleverna på de studieförberedande programmen delar en betydligt mera positiv 

attityd än eleverna på de yrkesförberedande programmen. Detta mönster gäller för 

såväl de känslomässigt som förnuftsmässigt baserade attityderna. 

 
Nyckelord: Attityd till svenskämnet, svenska på gymnasiet, svenskämnets syfte, 

svenskämnets innehåll. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Som blivande gymnasielärare i två kärnämnen, engelska och svenska, kommer jag att stöta på 

elever från alla de olika nationella programmen. Jag ser detta som en stor fördel eftersom det 

ger mig möjligheten att möta elever såväl på de yrkesförberedande programmen som på de 

studieförberedande. Det poängteras ofta att det är skillnad på elever som läser 

studieförberedande program och de som läser de mer praktiskt inriktade, inte minst bland 

verksamma lärare. Många gånger är det elevernas studiemotivation och intresse för de 

teoretiska ämnena som omnämns, för det mesta i negativa ordalag och det talas flitigt om att 

undervisningen måste anpassas för att fungera bland eleverna på de yrkesförberedande 

programmen som inte finner något väsentligt intresse i de teoretiska ämnena.  

 Under båda de praktikperioder jag har genomfört under utbildningen har jag naturligtvis 

stött på både elever som har ett gediget intresse för skolan i stort och de som inte delar denna 

inställning. Att gå så långt i sina generaliseringar att man sätter likhetstecken mellan de 

skolintresserade och de elever som läser studieförberedandeprogram å ena sidan och de 

ointresserade och omotiverade eleverna på de yrkesförberedande å den andra är kanske väl 

drastiskt men det förekommer trots allt diskussioner ute på skolorna som tenderar att dra åt 

det hållet. Det finns naturligtvis många olika aspekter och möjliga infallsvinklar kring denna 

typ av problematik. För mig som blivande svensklärare känns det dock relevant att ifrågasätta 

om det verkligen finns en så klar skillnad i inställning till de teoretiska kärnämnena generellt 

och svenskämnet specifikt beroende på vilket programtyp eleverna läser. Tanken är att 

medvetandegöra mig själv som blivande lärare om vilka skilda attityder eleverna kan tänkas 

ha till svenska för att ge mig själv kunskap om vad jag har att förhålla mig till i mitt framtida 

yrkesutövande.  

 Jag är intresserad av hur väl elevernas egen tolkning svenskämnets innehåll och syfte 

stämmer överens med den definition av ämnet som presenteras enligt styrdokumenten. Jag 

tror att det kan finnas ett visst glapp mellan elevernas och skolans definition av ämnet 

svenska. Jag vill även få svar på frågor såsom vad eleverna tycker om ämnet svenska, vilken 

betydelse de tror att ämnet har för dem under utbildningstiden och i framtiden samt hur de ser 

på ämnet i jämförelse med de andra ämnena de stöter på under sin gymnasietid. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att försöka kartlägga gymnasieelevers generella förståelse 

för svenskämnets syfte och innehåll samt deras attityder och inställningar till svenska som 

undervisningsämne i gymnasiet. Dessutom är jag intresserad av att undersöka om det är 

möjligt att finna någon skillnad i förståelse, inställning och attityd beroende på om eleverna 

läser ett studieförberedande eller ett yrkesförberedande program.  

 Den forskningshypotes jag driver i detta arbete är att elever på de praktiska, 

yrkesförberedande programmen generellt har en attityd till svenskämnet och eleverna på de 

mer teoretiska och studieförberedande har en annan. 

 Min nollhypotes i detta examensarbete grundar sig följaktligen på att det inte finns 

någon sådan skillnad och målet med undersökningen är att visa att nollhypotesen är sann. 

Skulle det dock visa sig att så inte är fallet innebär inte det något misslyckande utan att jag har 

bevisat min forskningshypotes. Huruvida det sedan är positivt eller negativt i förlängningen är 

en annan sak.  

 Syftet kan således sammanfattas i följande forskningsfrågor: 

 

• Vad har eleverna för förståelse för svenskämnets roll och syfte i gymnasieskolan? 

• Vad har eleverna för förståelse för svenskämnets innehåll? 

• Vad har eleverna för attityd till svenskämnet? 

• Finns det skillnader i attityd och förståelse beroende på programkaraktär? 

 

Syftet är alltså inte att i detta arbete komma fram till lösningar på ett problem utan endast att 

belysa hur elevernas attityder till svenskämnet ser ut idag. Denna begränsning har jag gjort 

dels på grund av tidsaspekten, men framförallt för att det jag är intresserad av är att undersöka 

om elever generellt ser på svenskämnet olika beroende på vald studieinriktning. 



 

- 3 - 

2 Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Svenskämnets utveckling, innehåll och kärna. 

Människans språk är ett verktyg utvecklat under en lång tid. Vi använder det ständigt som ett 

instrument i vårt dagliga liv för att kommunicera med andra människor men också med oss 

själva. Människans inneboende nyfikenhet och drift att utforska och erövra såväl den yttre 

omgivningen som den inre har starkt bidragit till språkets utveckling. Språkets betydelse för 

den moderna människan och det moderna samhälle som omger henne är omätbar. Genom 

språket ges varje individ den röst som vårt demokratiska samhälle vilar på. För att kunna delta 

som aktiva samhällsmedborgare måste vi som individer äga en grundkompetens av sådana 

språkliga kunskaper att vi klarar av att hantera, sovra och tolka det kolossala 

informationsflöde vi dagligen möter. Möjligheterna till ett sådant kritiskt granskande 

deltagande kräver således en god kontroll över språket. 

 Dessa grundläggande färdigheter återfinns inte helt oväntat i de dokument som styr hur 

utbildningen i den svenska skolan ska bedrivas. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94) framhävs att:  

 

Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som 

aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet … Eleverna skall också kunna 

orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och inse 

konsekvenserna av olika alternativ1 

 

Dessutom finns dessa grundläggande färdigheter vidare preciserade i de kursplaner som 

fastslagits av skolverket för utbildningen i de kärnämnen som är obligatoriska för samtliga 

elever oberoende av vilket av gymnasieskolans 17 nationella program de läser. Som jag 

nämnde inledningsvis är svenska på gymnasienivå ett av dessa kärnämnen.  

 Syftet med utbildningen i kärnämnet svenska är med ett hjälpa eleverna att nå ett väl 

fungerande språk och därmed öka deras förmåga att ”reflektera över, förstå, värdera och ta 

ställning till företeelser i omvärlden”.2 Detta anknyter på ett tydligt sätt till läroplanens 

skrivelse ovan. Dessutom påtalas att förutom ”att utveckla tänkandet, kreativiteten och 

förmågan till analys och ställningstagande”, är svenskans syfte även ”att hos eleverna stärka 

                                                 
1 Regler för målstyrning, s.96 
2 ibid., s.157 
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den personliga och kulturella identiteten” samt ”att bidra till framgång i studierna och 

förmågan att kommunicera med andra”. 3 Ämnet svenska är i gymnasieskolan uppdelat i två 

kurser om vardera 100 gymnasiepoäng, svenska A och svenska B. Språk och litteratur utgör 

det väsentliga innehållet i båda kurserna, men tyngdpunkterna är olika. I svenskämnets A-kurs 

ligger fokus på att få eleverna att lita på den egna språkliga kompetensen. Kursen bygger på 

de kunskaper eleverna tillgodogjort sig i grundskolan och syftar till att få eleverna att fortsätta 

utveckla sin förmåga att läsa, lära och tänka. Kursen Svenska B skall bredda och fördjupa 

innehållet i Svenska A. Eleverna skall ges möjlighet att ytterliggare utveckla den språkliga 

förmågan. Denna kurs är av mer analytisk karaktär. 4 

 I svenskämnets kursplan presenteras syfte och mål med kursen samt vilken 

kunskapsnivå alla elever skall ha uppnått vid kursens slut. Att svenska på gymnasiet är ett 

mycket omfattande ämne har redan nämnts. Omfattningen tydliggörs i gymnasiesvenskans 

syftesbeskrivning där följande skrivelser återfinns som definierar svenskämnets innehåll: 

 

• Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala och skriva väl 

samt att öka lyhördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 

• Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och 

kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och 

ställningstagande. Den syftar vidare till att bidra till framgång i studierna och förmågan 

att kommunicera med andra. 

• Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta 

ställning till kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust 

och utmanar åsikter. 

• Inom svenskämnet skall eleverna få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina 

färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika texter och 

kulturyttringar.5 

 
Som synes är svenskämnets innehåll med ledning av dessa punkter fortfarande mycket öppet 

för tolkning från den enskilde läraren. Något tydligare blir det om man studerar de mål att 

sträva mot som presenteras i kursplanen: 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: 

 

                                                 
3 Regler för målstyrning s.157 
4 ibid., s.159 
5 ibid., s157. 
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• uppfattar en helhet i sin utbildning och kan tillägna sig nya begrepp, förstå 

sammanhang och tillämpa sina kommunikativa färdigheter inom olika ämnen och 

kunskapsområden som är aktuella för den valda studieinriktningen, 

• utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 

många olika sammanhang, samt genom skrivandet och talet erövrar medel för 

tänkande, lärande, kontakt och påverkan, 

• fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt 

granska och analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de 

krav som ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle, 

• utvecklar sin förmåga att söka, sovra och bearbeta information från såväl muntliga som 

tryckta och digitala källor, 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former 

från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier 

som en källa till kunskap och glädje, 

• får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella 

verk och att tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer 

från olika tider, 

• i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och reflekterar över 

existentiella och etiska frågor och fördjupar sin förståelse för människor med andra 

levnadsförhållanden och från andra kulturer, 

• genom olika texter och medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, 

humanistiska och etiska värden men också medveten om destruktiva krafter att reagera 

emot, 

• utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar förståelse för varför människor 

skriver och talar olika,  

• förvärvar insikt i hur lärande går till särskilt med avseende på språkets roll och lär sig 

att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och 

språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper.6 

 

Dessa strävansmål får i denna teoribildning stå som representationer för svenskämnets 

innehåll. Svenskämnets kärna är således det kommunikativ, såväl muntligt som skriftligt, 

samt texten i dess fullt vidgade betydelse, alltså innefattande såväl skriven text som bild och 

film. 

 
                                                 
6 Regler för målstyrning, s.157f. 
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2.2 Attityd 

Eftersom denna undersökning baseras på en attitydundersökning kan det vara på sin plats att 

kortfattat reda ut begreppet attityd. Enligt Nationalencyklopedin kan attityder sägas vara 

varaktiga inställningar som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att 

man är för eller emot något, ett så kallat attitydobjekt. Vidare betonas att en attityd består av 

tre delar. Affektiva, kognitiva och intentionella. Den kognitiva delen innehåller vad en person 

tror eller vet om något och är således förnuftsmässig. Den affektiva komponenten svarar för 

hur starkt man tar ställning för eller emot attitydobjektets olika egenskaper och är 

känslomässigt baserad. Den tredje komponenten, den intentionella, behandlar beredskapen till 

handling när det gäller attitydobjektet. Dessutom förklaras att en attityd som någon uttrycker i 

ord eller handling kan bidra till att hos andra skapa och vidmakthålla den bild av honom eller 

henne som är förenlig med självuppfattningen. Mer övergripande attityder har visat sig vara 

mycket stabila och försök att påverka och förändra dem möts ofta av psykologiskt motstånd 

hos individen. Attityder varierar såväl i betydelse som i styrka: från starkt positiva till starkt 

negativa. En speciell undergrupp bland negativa attityder är fördomar. Dessa bygger vanligen 

på lätt identifierbara egenskaper - hos människor t.ex. kön, nationalitet eller hudfärg - utan att 

annan tillgänglig information blir beaktad. En fördom leder ofta till diskriminerande 

behandling av dem mot vilka den är riktad.7 

 De mekanismer och faktorer som ligger bakom hur en attityd skapas är självklart många. 

Många av de attitydundersökningar som genomförts i skolan fokuserar på hur den miljö och 

undervisningssituation påverkar de inställningar och attityder som eleverna bär med sig. I 

denna undersökning har jag dock medvetet försökt att hålla mig ifrån just skolmiljön och 

undervisningssituationen som attitydsskapande mekanismer och fokusera på hur elevernas 

inställningar och attityder gestaltar sig.  

 

2.3 Yrkesförberedande- kontra Studieförberedande program 

Då en del av syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns någon skillnad i 

hur elever ser på svenskämnet beroende på programkaraktären är det nödvändigt att först och 

främst definiera vad de olika karaktärerna yrkesförberedande- och studieförberedande 

program innebär. Med yrkesförberedande program menas här ett sådant program som enligt 

syftesbeskrivningen först och främst förbereder för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare 

studier. Dessa program kallas även för praktiska program. Ytterliggare en distinktion är att 

                                                 
7 Nationalencyklopedin 
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dessa program kräver så kallad arbetsplatsförlagd utbildning (APU).8 I denna undersökning 

representeras denna grupp av: Barn och fritid, El, Industri och Handels- och administration. 

 Den andra programkaraktären, den studieförberedande, eller teoretiska, kännetecknas 

naturligtvis av det motsatta. Alltså program där APU inte krävs och som i syftesbeskrivningen 

beskrivs som först och främst förberedande för framtida studier. I denna undersökning 

representeras den studieförberedande programkaraktären av de naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga programmen. 

 Som jag nämnde inledningsvis talas det ofta om skillnaden mellan elever på 

studieförberedande och yrkesförberedande program där eleverna på de teoretiska programmen 

ofta får stå för en positiv bild och de praktiskt inriktade eleverna representerar en avvikande 

och därmed också negativ motpol. Det är främst två olika aspekter av denna skillnad som 

framkommer i diskussionerna: elevernas varierande intresse och motivation för de teoretiska 

kärnämneskurserna samt deras förmåga eller påstådda oförmåga att tillgodogöra sig 

utbildningen.  

 Den första av dessa delar som behandlar de skillnader som finns i intresse och 

motivation till kärnämnena skulle kanske kunna härledas till den kultur som råder på de 

traditionellt praktiska programmen där det viktigaste är de karaktärsämnen eleverna läser. 

Detta styrks av Hellsten & Prieto som i Gymnasieskola för alla… andra - En studie om 

marginalisering och utslagning i gymnasieskolan menar att: 

 

Elevernas intresseengagemang finns alltså i yrkesämnena. Kärnämnen framstår som 

mindre viktiga, en uppfattning som kanske förstärks av att skolan på olika sätt markerar 

att det är en stor skillnad mellan yrkesprogrammens karaktärsämnen och kärnämnena … 

Gymnasieskolan kan sägas innehålla två helt olika kulturer, dels den som har rötter i en 

akademisk gymnasietradition dels den som utgår från arbetskraven i yrken med 

"praktisk" inriktning.9 

 

Av de två kulturer som benämns i ovanstående utdrag är det den akademiska 

gymnasietraditionen som ligger till grund för de teoretiska kärnämneskurserna.  

 Detta i sin tur leder till den andra av de delar som ofta dyker upp när det är skillnader 

mellan praktiska och teoretiska elever som diskuteras, nämligen de praktiska elevernas 

oförmåga att tillgodogöra sig utbildningen i kärnämnena. I skolverkets rapport Nationella 

                                                 
8 Skolverket, Gymnasieskolan 
9 Gymnasieskola för alla…, s.54f. 
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prov i gymnasieskolan påpekas att kärnämnenas ”struktur och substans liknar betydligt mer de 

teoretiska karaktärsämnena i de studieförberedande programmen, än yrkesprogrammens 

företrädesvis praktiska karaktärsämneskurser.”10 Genom att dessa kurser konstruerats utifrån 

de kunskapstraditioner och syften som råder på de studieförberedande programmen ges de 

elever som inte dagligen rör sig i denna miljö och som arbetar med ämnen vars strukturer inte 

överensstämmer med kärnämnena inte samma möjligheter som de teoretiska eleverna. Detta 

uppmärksammas även av Hellsten & Prieto som skriver att:  

 

För elever på yrkesförberedande program förstärks underläget av att undervisningen i 

kärnämnena är anpassad till de studieförberedande programmens elever. Den förenkling 

som lärare gör för att tillmötesgå yrkeseleverna gör inte någon skillnad för det var kanske 

inte svårighetsgraden utan inriktningen som gjorde det tunga motståndet.11 

 

Eleverna på de yrkesinriktade programmen kan således sägas befinna sig i en situation där de 

är dömda på förhand just för att den verksamhet som bedrivs i karaktärsämnena på dessa 

program överensstämmer dåligt rent strukturellt med hur kärnämneskurserna ser ut.  

 

2.4 Elevernas inställningar och attityder till skola och svenska 

Det finns i undersökningar som har gjorts bland gymnasieelever visst stöd för de olikheter 

som diskuterades ovan. I Skolverkets rapport 243, Attityder till skolan 2003, framkommer 

bland annat att svenska i skolan anses vara något viktigt. I rapporten framgår att 79 % av 

eleverna i grundskolan och gymnasieskolan sammantaget ansåg att svenska är ett mycket 

viktigt eller absolut nödvändigt ämne. Samtidigt anger 64 % att svenska i skolan är mycket 

roligt eller ganska roligt. 

 

 

                                                 
10 Nationella prov i gymnasieskolan., s.115. 
11 Gymnasieskola för alla., s.59. 
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Figur 1: Roligt och viktigt i skolan 2003.12 

 

Som synes ovan är det kärnämnena matematik, engelska och svenska som ligger i topp när det 

gäller de viktigaste ämnena och att idrott och hälsa anses vara roligast. I undersökningen 

framkommer även följande information som är intressant i diskussionen kring olikheterna 

mellan elever på de studieförberedande programmen och de elever som läser ett program med 

yrkesförberedande karaktär: 

 

• De elever som går program utan APU har en mer positiv syn på de ämnen som finns i 

enkäten, jämfört med elever som går program med APU. 

• Överlag framhåller elever som går på program utan APU en positivare syn på 

betydelsen av att uppnå goda kunskaper och färdigheter i de olika ämnena. 

• Elever på gymnasieskolans program utan APU har överlag och i förhållandet till 

samtliga ämnen en mer positiv (roligt och viktigt) inställning än gymnasieungdomar 

som går på program med APU.13  

 

Samtidigt visar andra studier på minskad uthållighet och motivation bland elever generellt 

idag. De är mindre benägna att utsätta sig för ansträngningar i skolan, och många lärare menar 

att eleverna generellt är otåligare och att de ger lättare upp när de stöter på motgångar. Även 

föräldrar menar att de sett dessa tendenser hos ungdomar, en större otålighet och även en mer 

kortsiktig planering jämfört med tidigare generationer.14  

                                                 
12 Attityder till skolan 2003., s.90. 
13 Attityder till skolan 2003., s.89ff 
14 Nyman, ”Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola.”, s. 18 
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3 Metod  

Grunden i detta examensarbete är en kvantitativ undersökning av gymnasieungdomars 

inställningar och attityder till svenskämnet. Enligt Patel & Davidsson är den kvantitativa 

metodens främsta kännetecken dess standardiserande, formaliserande och strukturerande 

karaktär. Fokus ligger på det som är representativt och gemensamt. Standardiseringen bygger 

på att alla i undersökningen får samma frågor med samma svarsalternativ till exempel i 

enkätform. Som en följd av detta blir bearbetningen och analysen av den inhämtade 

informationen lättare än vid en kvalitativ undersökning. Den största styrkan med den 

kvantitativa undersökningen är dess bredd och att den ger möjlighet till generalisering.15  En 

av de stora fördelarna med en kvantitativ studie i enkätform är just att man kan göra 

generaliseringar utifrån ett större material än vid till exempel en intervjuundersökning. 

Intervjuer ger å andra sidan djupare förståelse för människors sätt att tänka och reagera, 

eftersom de tillåter öppna svar. 

 

3.1 Urval 

För att kunna nå syftet med denna studie skapades således en enkätundersökning som 

genomfördes på en kommunal gymnasieskola i en västsvensk kommun under april månad 

2006. Min ambition med den här undersökningen har redan från början varit att kartlägga vad 

elever generellt har för syn på svenskämnet. Eftersom jag dessutom ville undersöka om jag 

kunde finna några generella skillnader i attityd och inställning beroende på vilket program 

eleverna läser speglar denna del av syftet urvalet av elever. För att få ett så representativt 

underlag som möjligt delades enkäten ut till 120 elever som går i årskurs 1, 2 och 3 på både 

yrkesförberedande och studieförberedande program.  

 De studieförberedande programmen representeras i undersökningen av elever i årskurs 1 

på det naturvetenskapliga programmet (NV) samt elever i årskurs 2 respektive 3 på det 

samhällsveteskapliga programmet (SP).  

 De yrkesförberedande programmen är mer heterogena då skolan tillämpar 

”blandgrupper” för dessa klasser. Det är endast de elever i årskurs 2 som läser som 

sammanhållen klass, Elprogrammet (EC). Årskurs 1 respektive 3 representeras av elever från 

industriprogrammet (IP), Handels- och administrations (HP), Barn och Fritidsprogrammet 

(BF) och tidigare nämnda EC.  

                                                 
15 Forskningsmetodikens grunder., s109ff. 
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 Undersökningen visar således spridning såväl i ålder som i vald studieinriktning. Jag vill 

dock betona att det inte är frågan om något statistiskt sett korrekt urval. Könsfördelningen är 

naturligtvis aningen skev då kvinnor generellt sett är underrepresenterade på de 

yrkesförberedande programmen16. Dessutom är fördelningen över årskurserna även den något 

skev. Ytterliggare en faktor som kan tänkas påverka resultatet gäller urvalet av elever på de 

yrkesförberedande programmen där en majoritet kommer från Elprogrammet.17 Eftersom jag 

valt att göra undersökningen med spännvidd över gymnasiets tre år och dessutom på olika 

program rör det sig om olika kurser i svenska, Svenska A, Svenska B och i vissa fall även 

svenska C. Detta kan medföra vissa skillnader i inställning till och förståelse för ämnet.  

 Eftersom denna undersökning begränsar sig till endast en gymnasieskola och ett relativt 

begränsat antal elever så är de resultat jag får fram på inte tillnärmelsevis så statistiskt 

representativa för attityder och inställningar för gymnasieungdomar i Sverige som en större 

undersökning hade varit. Min förhoppning är ändå att underökningen kan ge en fingervisning 

om hur det kan se ut med inställningen till svenskämnet. 

 

3.2 Design 

Den enkät som ligger till grund för detta examensarbete är huvudsakligen uppbyggd av 

påståenden för att mäta respondenternas attityder. Respondenterna skall utifrån dessa 

påståenden ange i vilken grad de instämmer med hjälp av något av svarsalternativen: 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer något eller Instämmer inte alls. Denna modell 

utgår ifrån en fyrgradig Likertskala18 där Instämmer helt motsvaras av 4 och Instämmer inte 

alls motsvaras av 1. Anledningen till att skalan i denna undersökning delats i fyra steg är att 

respondenterna tvingas att ta ställning. Det finns alltså ingen neutral mittposition. 

 Övriga delar av enkäten är frågor av flervalstyp, där endast ett alternativ skall anges. 

Detta val gjordes främst på grund av tidsaspekten då öppna frågor helt enkelt tar för lång tid 

att analysera.  

                                                 
16 I denna undersökning representeras förvisso de yrkesförberedande program av två program där andelen 
kvinnor generellt är hög: HP och BF. De grupper som deltog i enkätundersökningen var dock blandade grupper 
där antalet kvinnor var få. 
17 Elprogrammet utgör 82% av eleverna på de yrkesförberedande programmen i undersökningen. Ett urval med 
fler elever från program där språket och det kommunikativa utgör en viktig del i den framtida 
yrkesverksamheten, t ex. Mediaprogrammet eller Hotell- och Restaurangprogrammet, hade säkerligen påverkat 
resultatet. 
18 En Likertskala innebär att respondenterna får indikera i vilken utsträckning de håller med eller tar avstånd från 
ett eller flera påståenden, oftast enligt en fem- eller sjugradig skala. Respondenternas svar kodas därefter om, 
vanligtvis från 1 (helt avvikande åsikt) till 5 (instämmer helt). På så vis nås ett mått på respondentens 
uppfattningar, åsikter eller attityder. Introduktion till forskningsmetodik., S. 164. 



 

- 12 - 

Enkätens påståenden och frågor är indelade i tre huvudgrupper utifrån undersökningens 

syfte: 

 
• Vad har eleverna för förståelse för svenskämnets roll och syfte i gymnasieskolan? 

• Vad har eleverna för förståelse för svenskämnets innehåll? 

• Vad har eleverna för attityd till svenskämnet? 

 
För att nå svaren på dessa tre huvudfrågor utarbetades en rad frågor och påståenden för att nå 

indikatorer på mönster som kunde användas i kartläggningen av elevernas generella attityder 

och inställningar. Gränserna mellan dessa frågekategorier är naturligtvis inte helt vattentäta 

och de går så att säga in i varandra. För att minimera risken för eventuellt ”uppenbara” 

svarsmönster har hänsyn tagits till detta vid konstruktionen och placeringen av frågorna.  

 Ett problem som uppstår i skapandet av enkäten är att det lätt blir frågor och påståenden 

där respondenten kopplar ihop frågan med rådande undervisningssituation och inte med 

svenskämnet som sådant. Detta är svårt att komma ifrån eftersom elevernas syn på 

undervisningen hela tiden färgas av undervisande lärare. Ytterliggare en faktor som kan 

tänkas påverka elevernas attityd till ämnet är deras tidigare erfarenheter av undervisningen i 

svenska och dess utformning.  

 

3.3 Procedur 

Enkäterna besvarades av eleverna i anslutning till deras ordinarie lektionstillfällen, antingen i 

början eller i slutet av lektionerna. Jag var själv inte med vid alla tillfällen men såg till att de 

direktiv som klasserna då fick var samma som de direktiv och upplysningar jag själv gav då 

jag var med, nämligen vad undersökningen där enkäterna ingår hade för syfte, vem jag var 

och att undersökningen var en del av min utbildning. 

 

3.4 Databearbetning. 

När enkäterna samlats in bearbetades materialet och kodades med hjälp av programmet SPSS 

14.0 enligt den Likertskala som beskrivits tidigare (Instämmer helt kodas som 4 och 

Instämmer inte alls kodas som 1). Därefter utfördes sammanställdes resultatet och 

analyserades. 

 I de fall där nya variabler har skapats i databearbetningen har de variabler som skapats 

kodats genom att respondenternas svar på de enskilda variabler som ingår i den nya variabeln 

adderats. En variabel som består av fem variabler ger således ett maximalt värde på 20 
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eftersom respondenten kan ha svarat Instämmer helt på samtliga påståenden, och följdaktligen 

ett minsta värde på 5 eftersom respondenten kan ha svarat Instämmer inte på samtliga 

påståenden. 

 

Enkäten ”Gymnasieungdomars syn på svenskämnet” bifogas i Bilaga 1. 

 



 

- 14 - 

4 Resultat 

I den här delen av rapporten kommer jag att presentera det resultat jag kommit fram till 

baserat på den enkätundersökning som har gjorts. Totalt besvarade 120 elever enkäten och det 

interna bortfallet bestod av 19 enkäter där respondenterna lämnat en eller flera frågor 

ofullständigt besvarade. Merparten av dessa respondenter hade angivit flera svarsalternativ 

där endast ett svarsalternativ skall anges eller missat att ange vilket program de läser. 

 Den resultatbeskrivning som följer bygger således på enkätsvaren från de 101 elever 

som deltog i undersökningen och klarade av att fylla i enkäten på ett korrekt vis. Av dessa 101 

är 31 kvinnor och 70 är män. De fördelar sig på de olika programmen som följer: 

 

 

4.1 Förståelse för svenskämnets roll och syfte i gymnasieskolan 

I detta avsnitt redovisas elevernas förståelse för svenskämnets roll och syfte i dagens 

gymnasieskola. De påståenden i enkäten som behandlar detta område är:  

 

• Svenska ger mig möjligheter att kunna analysera situationer som jag ställs inför i livet. 

• Kunskaper i svenska gör mig till en bättre samhällsmedborgare. 

• Förståelse för svenska ökar min förståelse för omvärlden  

• För att förstå den politiska debatten behöver jag kunskaper i svenska. 

• Svenska är viktigt för att kunna kommunicera med andra människor. 

• Svenska är viktigt för mina gymnasiestudier. 

• Svenska är viktigt för mina fortsatta studier. 

 

För att belysa elevernas generella förståelse för svenskans och i förlängningen även språkets 

betydelse i ett samhällsperspektiv skapas en samlad variabel av de fem första påståendena. Ett 

maximalt värde på 20 visar på en mycket god förståelse hos eleven. 

 

Yrkesförberedande Studieförberedande 
EC 36 SP 30 
IP 7 NV 20 
HP 7   
BF 1   
    
Totalt: 51  50 

 Programkaraktär   

  

Yrkesför-
beredande 

Studieför-
beredande   

Årskurs 1 20 20 40 
  2 21 16 37 
  3 10 14 24 
Totalt: 51 50 101 
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Figur 2: Förståelse för svenskans roll i samhället. 

 

Medelvärdet hos enkätundersökningens alla elever för denna förståelse är 13,1 vilket tyder på 

en acceptabel förståelse generellt. 22 % av alla elever visar upp en mycket god förståelse för 

svenskans roll i samhället (≥15) 

 En jämförelse mellan de två programgrupperna visar på en signifikant skillnad. Ett så 

kallat T-test förkastar nollhypotesen att det inte skulle vara någon skillnad mellan de två 

grupperna och stöder den forskningshypotes jag framställt.19 
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Figur 3: Jämförelse av programgruppernas förståelse för svenskans roll i samhället. 

 

                                                 
19 Signifikansnivån är 0,003 
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De elever som läser på program med studieförberedande karaktär visar med ett medelvärde på 

14,1 upp en betydligt djupare förståelse än vad eleverna på de yrkesförberedande programmen 

gör. Där är medelvärdet 12,1. 

 En studie av elevernas syn på svenskans vikt vid kommunikation med andra människor 

visar att 45 % av eleverna totalt instämmer helt, och 37 % instämmer delvis. Det förekommer 

även här vissa skillnader mellan de båda programgrupperna främst då i den nedre delen av 

skalan. Ingen elev på de studieförberedande programmen anger att de inte instämmer alls med 

påståendet medan hela 8 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen anser så. 

 Flyttar man sedan fokus över på de två sista påståendena i grupperingen ”Svenska är 

viktigt för mina gymnasiestudier” och ”Svenska är viktigt för mina fortsatta studier” och 

skapar en variabel av dessa som visar på elevernas förståelse för svenskan som verktyg för 

studier såväl på gymnasiet som i framtiden framträder tydliga skillnader mellan 

programgrupperna även här. 
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Figur 4: Jämförelse av programgruppernas förståelse för svenskan som verktyg för studier. 

 

Det totala medelvärdet för variabeln är 5,9 och programgruppernas är 5,0 för de 

yrkesförberedande respektive 6,8 för de studieförberedande. Det är alltså en ganska tydlig 

skillnad mellan de bägge grupperna. 

Eleverna har dessutom tagit ställning till i vilken utsträckning de upplever att de har förstått 

syftet med att lära sig svenska.  
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Figur 5: Diagrammet visar i till vilken grad eleverna anser sig ha förstått syftet med att lära 

sig svenska 

 

Hela 77 % anger att de helt eller delvis har förstått syftet med att lära sig svenska och därmed 

i förlängningen också varför svenskundervisning bedrivs i skolan. Mot bakgrund av elevernas 

förståelse för svenskämnets syfte och roll samt att det i detta påstående inte går att finna några 

nämnvärda skillnader mellan hur elever i de två programgrupperna svarar är denna fråga 

mycket intressant. 

  

4.2 Förståelse för svenskämnets innehåll 

Denna del av resultatredovisningen behandlar vilken förståelse eleverna har för vad 

svenskämnet på gymnasiet innehåller. Till detta område hör påståendena: 

 

• Att kunna skriva olika slags texter är en viktig del i svenskämnet.  

• Att söka information från olika källor och analysera den är en del av svenskämnet. 

• Grammatik är en viktig del i svenskämnet. 

• Litteraturundervisningen är en lika viktig del i svenskämnet som att skriva och tala.  

• Film, musik och bilder är en viktig del i svenskundervisningen. 

• Språket är statiskt och utvecklas/förändras inte.  

• Det skriftliga i undervisningen är viktigare än det muntliga. 
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För att undersöka elevernas generella förståelse för svenskämnets innehåll delas påståendena 

upp i två undergrupper, den första innehåller de fem första punkterna och den andra 

följaktligen de sista två. Dessa två undergrupper skapar två variabler som kallas: ”Elevernas 

förståelse för svenskämnets innehåll” och ”Dålig förståelse för svenskämnets innehåll”. 

 Tittar man på den första av dessa variabler framträder följande resultat som ett mått på 

hur eleverna har förstått svenskämnets innehåll som helhet. Det maximala värdet 20 

representerar en mycket god förståelse.  
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Figur 6: Elevernas förståelse för svenskämnets innehåll. 

 

Medelvärdet för den totala populationen av elever är 14.1 vilket visar på en god förståelse rent 

generellt. Totalt sett når 45 % av eleverna över den gräns på 15 som får anses beteckna en 

mycket god förståelse för svenskämnets innehåll. 

 Vid en jämförelse mellan hur undersökningens två programgrupper svarar på denna 

variabel återfinns samma mönster som tidigare nämligen att de elever som läser på de 

studieförberedande programmen ligger högre i medelvärde än de elever som läser de 

yrkesinriktade programmen. 
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Figur 7: Jämförelse av programgruppernas förståelse för svenskämnets innehåll. 

 
Skillnaden i medelvärde ligger omkring 1,5 enheter. De yrkesförberedande programmens 

elever uppvisar ett medelvärde på 13,4 att jämföra med de studieinriktade programmens 14,9.  

 Den andra variabel som skapades av de påståenden som hade formen av en negation, 

”Språket är statiskt och utvecklas/förändras inte” och ”Det skriftliga i undervisningen är 

viktigare än det muntliga” visar att endast en minoritet, knappt 12 % av alla elever som 

besvarat enkäten visar upp en riktigt dålig förståelse (≥ 6). Återigen återfinns skillnader 

mellan hur eleverna förhåller sig till påståendena beroende på vilken karaktär det är på det 

program de läser. 
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Figur 8: Jämförelse av hur eleverna i de två programgrupperna förhåller sig till de 
påståenden som visar på en dålig förståelse för svenskämnets innehåll.  
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Anmärkningsvärt är ur den grupp som uppvisar en riktigt dålig förståelse är 83 % av eleverna 

från de yrkesförberedande programmen. Dessa utgör en knapp femtedel av den totala 

populationen inom denna programgrupp. 

 

4.3 Elevernas attityd till svenskämnet 

Denna del av resultatredovisningen bygger liksom tidigare delar på en rad påståenden. 

Dessutom används några frågor. Dessa frågor och påståenden mäter elevernas attityd till 

svenskämnet och är av både kognitiv och affektiv art. De mäter alltså elevernas attityder såväl 

förståndsmässigt som känslomässigt. De påståenden och frågor som hör till detta område är: 

 

• Att skriva utvecklar tänkandet  

• Att läsa olika sorters texter utvecklar min förmåga att lära och tänka. 

• Svenska är viktigt för mina gymnasiestudier. 

• Svenska är viktigt för mina fortsatta studier. 

• Mitt sätt att skriva och tala påverkar inte hur andra människor ser på mig. 

• Jag klarar mig bra utan att utveckla mitt skrivande. 

• Jag anser att jag skulle klara mig bra i livet utan goda kunskaper i svenska.  

 
• Jag anser att det är viktigt med bra kunskaper i svenska. 

• Jag tycker att svenska är ett lätt ämne. 

• Svenska är inspirerande. 

• Svenskundervisningen behandlar ofta saker jag har nytta av. 

• Svenska intresserar mig. 

• Mina vänner anser att det är bra att vara duktig i svenska. 

• Det är för lite svenskundervisning i skolan. 

• Jag diskuterar ofta olika delar i svenskämnet med mina vänner. 

• Mycket i svenskundervisningen är onödig  

• Svenska i skolan är tråkigt 

• Jag arbetar med svenska bara för att klara proven  

• Svenska ger mig ångest 

• Svenska är ett svårt ämne 

• Jag är ofta borta från lektionerna i svenska 
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• Det är nördigt att vara duktig i svenska 

 

• Ange det av nedanstående ämnen du anser vara viktigast, minst viktigt, roligast samt 

minst roligt20 

 

Som synes har jag redan i denna listning av påståenden gjort en indelning. Denna indelning 

bygger på de skillnader som finns mellan påståendegrupperna. Den översta gruppen 

innehåller påståenden som påvisar elevernas kognitivt, förnuftsmässigt baserade attityder. 

Den andra gruppen representerar de känslomässigt baserade, eller affektiva attityderna. Den 

sista gruppen illustrerar vilken vikt eleverna lägger vid de olika ämnena samt hur de uppfattas. 

 De ämnen som eleverna generellt anser vara viktigast är matematik, engelska och 

därefter svenska. Endast 19 % av eleverna totalt anser att svenska är det viktigaste ämnet. 

Motsvarande siffror i de två programgrupperna är 26 % bland de studieförberedande eleverna 

och blott 12 % bland eleverna på program med yrkesförberedande karaktär. Det är alltså 

dubbelt så många elever på de teoretiska programmen som på de praktiska som anser att 

svenska är viktigast.  

 Om man sedan tittar på vilka ämnen som anses roligast respektive minst roliga så ser det 

faktiskt inte så roligt ut för svenskämnets del. Det ser egentligen inte så roligt ut för något av 

de teoretiska kärnämnena i jämförelse med idrott och hälsa. 
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Figur 9: Roligaste ämnet.21 

                                                 
20 De ämnen som finns med i enkäten är de åtta kärnämnena (Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, 
Religion, Naturkunskap, Idrott och hälsa och slutligen Estetisk verksamhet) samt alternativet ”Annat”.  
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Resultatet av enkätundersökningen visar att knappa 9 % av det totala antalet elever anser att 

svenska är det roligaste ämnet. Här finns det ingen väsentlig skillnad mellan de båda 

programgrupperna. 

 En tydlig sådan skillnad framträder dock på frågan om vilket ämne som är minst roligt. 
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Figur 10: Minst roliga ämnet. 

 

Här svarar hela 22 % av eleverna på yrkesförberedande program svenska medan motsvarande 

siffra på de studieförberedande är 8 %. Sammantaget ger detta ett värde på 15 % vilket ändå 

ligger relativt långt under de 22 % som matematik och religion uppnår. 

 För att mäta elevernas attityder till svenskämnet gjordes som jag nämnde tidigare en 

indelning av områdets påståenden i två huvudgrupper: förnuftsbaserade och känslobaserade. 

Dessa grupper delades sedan upp i positiva och negativa påståenden. Därefter skapades fyra 

nya variabler: Positiv- respektive negativ känslomässig attityd till svenskämnet och 

motsvarande för de förnuftsmässiga variablerna.  

 En analys av den känslomässigt baserade gruppen visar att det finns ett tydligt samband 

mellan attityd till svenskämnet och programkaraktären. Den studieförberedande gruppen 

uppvisar i högre grad en positiv inställning till svenskämnet än den yrkesförberedande. 

 

                                                                                                                                                         
21 Naturkunskapen har fallit ur diagrammet på grund av att ingen elev vare sig på de studie- eller 
yrkesförberedande programmen angav detta som roligast. 
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Figur 11: Jämförelse av de två programgruppernas känslomässiga attityd till svenskämnet 

 

Elever på de studieförberedande programmen visar i allmänhet en mer positiv attityd till 

svenska än de elever som läser ett yrkesförberedande. 30 % av eleverna på de teoretiska 

programmen når ett sammanlagt värde över 24 (max 32), ett resultat som tyder på en mycket 

positiv attityd. Motsvarande siffra på de praktiska programmen är knappt 8 %. Om man 

istället tittar på den negativa attityden hos eleverna kan man se att sambandet förstärks.  
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Figur 12: Jämförelse av de två programgruppernas känslomässiga attityd till svenskämnet 

 
Motsvarande analys av den förnuftsmässigt baserade gruppen visar att det även här finns ett 

samband även om det inte är lika starkt som för de känslomässiga.  
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Figur 13: Jämförelse av de två programgruppernas förnuftsmässiga attityd till svenskämnet 
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Figur 14: Jämförelse av de två programgruppernas förnuftsmässiga attityd till svenskämnet 

 

4.4  Anpassning av undervisning 

Avslutningsvis vill jag redovisa resultatet av huruvida eleverna anser att undervisningen i 

svenska bör anpassas efter vilket program man läser. Även här finns en skillnad mellan de två 

programgrupperna. Av eleverna på studieförberedande programmen instämmer 22 % helt 

medan andelen elever som instämmer helt på yrkesförberedande program här är 37 %. 
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5 Diskussion 

Att det finns skillnader mellan elever som läser på de yrkesförberedande programmen och de 

som läser de studieförberedande är något som det ofta talas om i skolan. Dessa skillnader sägs 

mestadels ligga i de praktiska elevernas avsaknad av motivation och intresse för de teoretiska 

kärnämnena. Som en följd av detta är det inte sällan man hör att svenskundervisningen och 

undervisningen i de andra kärnämnena måste anpassas för att fungera bland dessa elever. 

 De tre delarna i resultatredovisningen är i sin tur kopplade direkt till det tredelade syftet 

med undersökningen som består i att undersöka elevernas förståelse för svenskämnets syfte, 

dess innehåll samt elevernas attityd till ämnet. Det övergripande målet med arbetet har varit 

just att undersöka om det faktiskt finns några skillnader mellan de två programgrupperna. 

 Den nollhypotes jag har drivit i undersökningen fick relativt snabbt förkastas då det i 

samtliga av resultatredovisningens delar framkom att det gick att finna tecken av olika 

tydlighetsgrad på att de två programgrupperna följer ett tydligt mönster: Elever på program 

med studieförberedande karaktär uppvisar en mer positiv inställning och attityd till 

svenskämnet och har en bättre förståelse för dess innehåll och syfte än de elever som läser 

program med yrkesinriktad karaktär. Resultatredovisningen visar att den yrkesförberedande 

gruppen i sin tur uppvisar en något svagare förståelse och en något starkare negativ attityd till 

svenskämnet. Att det faktiskt förekommer skillnader mellan de två studerade 

programgrupperna kommer väl inte som någon större överraskning och dessa två samband får 

anses vara grunden i det som diskuteras ute i lärarrummen. Dessutom måste resultatet 

bedömas stöda den forskningshypotes jag ställt upp att elever på de praktiska, 

yrkesförberedande programmen har en attityd till svenskämnet och eleverna på de mer 

teoretiska och studieförberedande har en annan. Denna hypotes stöds även av det resultat som 

redovisas i Attityder till skolan. Undersökningen visar att elever på gymnasieskolans program 

utan APU, alltså de studieförberedande programmen, överlag har en mer positiv 

grundinställning och syn på ämnena i skolan, betydelsen av att uppnå goda kunskaper och 

färdigheter i de olika ämnena, än gymnasieungdomar som går på program med 

yrkesförberedande karaktär.22  

 Av de totalt 101 elever som deltog i enkätundersökningen svarar 77 % att de har förstått 

syftet med svenskämnet i gymnasieskolan. Hur väl denna bedömning stämmer överens med 

verkligheten tål att diskuteras. Eftersom det inte gick att hitta några nämnvärda skillnader i 

                                                 
22 Attityder till skolan 2003., s.89ff 
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hur elever från de olika programgrupperna besvarade frågan blir svaren än mer intressanta när 

man tittar på resultaten som visar på deras faktiska förståelse för ämnets syfte.  

 Totalt sett visar eleverna upp en acceptabel förståelse för svenskans roll sett ur ett 

samhällsperspektiv. 22 % av eleverna visar till och med upp en mycket god förståelse. Detta 

kan tolkas som att eleverna väl har förstått att en del av skolans syfte är det demokratiuppdrag 

som beskrivs i läroplanen och att detta även är en del av svenskämnets syfte enligt de 

skrivelser som återfinns i svenskämnets syftesbeskrivning. Det mönster som omtalades 

tidigare märks genom att de elever som läser studieförberedande program visar en djupare 

förståelse än eleverna på de yrkesförberedande programmen för svenskans roll i utbildandet 

av kritiskt tänkande och ansvarskännande samhällsmedborgare. 

 Även när det gäller förståelsen för svenskämnets kommunikativa del visar resultatet på 

en generellt god förståelse bland eleverna. Dock finns det vissa tydliga skillnader mellan 

programgrupperna grupperna. 8 % av eleverna på de yrkesförberedande programmen anger 

att de inte anser svenska vara viktigt för kommunikationen med andra människor medan ingen 

av eleverna på program med studieförberedande karaktär svarar detsamma. 

 En lika tydlig skillnad återfinns även i elevernas förståelse för svenskämnets syfte att 

skapa verktyg för studier både på gymnasiet och i framtiden. Återigen visar eleverna på de 

teoretiska programmen en betydligt djupare förståelse än eleverna på de mer praktiska. 

 Det resultat som framkommer om elevernas förståelse för svenskämnets innehåll 

överensstämmer väl med förståelsen för ämnets syfte och de mönster som gäller generellt för 

skillnaderna mellan grupperna. Eleverna svarar upp bra mot det som anges vara ämnets 

huvudsakliga innehåll enligt styrdokumenten. 45 % av det totala elevunderlaget visar upp en 

mycket god förståelse, där majoriteten av dessa hör till den studieförberedande gruppen. 

Omvänt är det endast en liten del av eleverna som visar upp en dålig förståelse och här ar det 

de yrkesförberedande programmen som dominerar kraftigt. 

 Enligt Skolverkets rapport Attityder till skolan anger 79 % av eleverna att svenska är ett 

viktigt ämne i skolan.23 Resultatet av min undersökning visar att 19 % av eleverna anser att 

svenska är det viktigaste ämnet i jämförelse med de andra kärnämnena. Inte helt oväntat följer 

fördelningen mellan programgrupperna det mönster som tidigare diskuterats nämligen att 

elever på teoretiska program är mer positivt inställda till ämnet än eleverna på de praktiska. 

Av resultatet framgår även att inget av de teoretiska ämnena kan konkurrera med Idrott och 

hälsa när det gäller vilket ämne som är roligast. Här anser endast 9 % att svenska är roligast. 

                                                 
23 Attityder till skolan 2003., s.90. 
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22 % anser dessutom att svenska är minst roligt av kärnämnena. Återigen är gruppen med 

elever från de yrkesförberedande programmen mer negativt inställda än den andra. 

 Samma mönster återfinns även i attityderna till svenskämnet i sig, både när det gäller 

den känslomässigt baserade attityden och den förnuftsmässigt baserade. Tydligast skillnad 

mellan programgrupperna framträder i den känslomässiga attityden, såväl den positiva, där 

Studieförberedande program är starkast, som den negativa där de mest negativt inställda 

kommer från de yrkesförberedande programmen. 

 På frågan om eleverna anser att undervisningen i svenska bör anpassas efter vilket 

program eleverna läser är skillnaden mellan de två grupperna enorm. Hela 37 % av eleverna 

på de yrkesförberedande programmen instämmer helt medan endast 22 % av eleverna i den 

andra gruppen gör det. Detta resultat visar mycket tydligt att eleverna själva, åtminstone de 

elever som läser på de yrkesförberedande programmen, anser att det finns skillnader mellan 

grupperna. Vad är det egentligen som gör att de känner som de gör? Kan det bero på att de 

inte förstår syftet med ämnet, ämnets innehåll och dess strukturer? 

 De yrkesförberedande programmen ses ofta som en negativ motpol till den 

studieförberedande gruppen som står som norm. Detta på grund av att det är den akademiska 

traditionen som är grunden i kärnämnena. De praktiska eleverna hamnar här i ett underläge 

redan från början då ämnena är mer anpassade efter hur övriga ämnen ser ut. Det man kan 

fråga sig är om det går att lyfta eleverna ur detta underläge och förändra de attityder som råder 

bland elever på de yrkesförberedande programmen. Även om syftet med denna undersökning 

inte har varit att kartlägga de bakomliggande orsakerna till elevernas attityder eller att komma 

med några förslag på förändringar eller lösningar står det ändå klart att orsakerna till de 

skillnader som finns mellan de båda programgrupperna beror på flera olika faktorer. En av de 

stora faktorerna är nog just den skillnad som finns i strukturen på de teoretiska 

kärnämneskurserna och på de karaktärsämneskurser de praktiska eleverna läser. 

 Trots att denna undersökning endast har genomförts på en gymnasieskola skola och 

därför inte ger några resultat som gäller för en större region anser jag att det ändå är möjligt 

att betrakta de mönster som framkommer som relativt säkra. Ett större urval och en geografisk 

spridning på eleverna hade naturligtvis givit mer statistiskt säkra resultat. 

 Huvudsyftet med detta arbete har varit att kartlägga elevernas förståelse för 

svenskämnets syfte och innehåll samt deras attityder till ämnet som sådant och undersöka om 

det förekommer några skillnader mellan elever på studieförberedande respektive 

yrkesförberedande programmen. Resultatet visar att det finns väsentliga skillnader mellan 

dessa båda grupper i alla de tre delarna i syftet. Generellt uppvisar eleverna på de 
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yrkesförberedande programmen en sämre förståelse för svenskämnet syfte och dess innehåll 

och en mer negativ attityd. 

 För mig som blivande lärare är detta viktig information men samtidigt också en 

indikation på att det finns mycket att arbeta med. De starka negativa attityderna och den lägre 

förståelsen för ämnets syfte och innehåll bland eleverna på de yrkesförberedande programmen 

kan vara ett ordentligt hinder. Om dessa elever skall ha samma möjligheter som eleverna på 

de studieförberedande programmen att nå de högre målen är det viktigt för mig som lärare att 

tillsammans med eleverna arbeta för att överbrygga de skillnader som finns mellan 

programgrupperna. 
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Denna enkät utgör underlag för en undersökning som rör gymnasieungdomars syn på 
svenskämnet.  Var noga med att du svarar så ärligt du kan. Även om du är osäker på 
någon fråga så är det viktigt att du tar ställning!  
___________________________________________________________________________ 
 
Kryssa i det alternativ du anser passa bäst 
 

1. Ange det av nedanstående ämnen som du anser du vara viktigast. 
 
 
 

 
 
 
Annat:_________________________ 
  
2. Ange det av nedanstående ämnen som du anser du vara minst viktigt. 
 
 
 
 
 
 
Annat:_________________________ 
 
3. Ange det av nedanstående ämnen som du anser du vara roligast. 
 
 
 
 
 
 
Annat:_________________________ 
 
4. Ange det av nedanstående ämnen som du anser du vara minst roligt. 
 
 
 
 
 
 
Annat:_________________________

Svenska Engelska Matematik Samhällsk. 

□ □ □ □ 
Religion Naturkunsk. Idrott/hälsa Estetisk verks. 

□ □ □ □ 

Svenska Engelska Matematik Samhällsk. 

□ □ □ □ 
Religion Naturkunsk. Idrott/hälsa Estetisk verks. 

□ □ □ □ 

Svenska Engelska Matematik Samhällsk. 

□ □ □ □ 
Religion Naturkunsk. Idrott/hälsa Estetisk verks. 

□ □ □ □ 

Svenska Engelska Matematik Samhällsk. 

□ □ □ □ 
Religion Naturkunsk. Idrott/hälsa Estetisk verks. 

□ □ □ □ 

□ Man         

□ Kvinna    
 
Program:___________________________ Årskurs:_______________ 
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På följande frågor skall du ta ställning till ett påstående. Kryssa för det av fyra 
alternativ som passar dig bäst. 

 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Instämmer 

något 
Instämmer 
inte alls 

      5. Jag arbetar med svenska bara för att klara 
proven. 

□ □ □ □ 

      6. Svenska intresserar mig. □ □ □ □ 
      7. Svenska är ett svårt ämne. □ □ □ □ 
      8. Jag tycker att svenska är ett lätt ämne. □ □ □ □ 
      9. Mycket i svenskundervisningen är onödig. □ □ □ □ 
      10. Svenska ger mig ångest. □ □ □ □ 
      11. Jag är ofta borta från lektionerna i svenska. □ □ □ □ 
      12. Det är för lite svenskundervisning i skolan. □ □ □ □ 
      13. Svenska i skolan är tråkigt. □ □ □ □ 
      14. Svenska är inspirerande. □ □ □ □ 
      15. Jag anser att det är viktigt med bra kunskaper i 

svenska. 
□ □ □ □ 

      16. Svenska är viktigt för mina gymnasiestudier. □ □ □ □ 
      17. Svenska är viktigt för mina fortsatta studier. □ □ □ □ 
      18. Jag anser att jag skulle klara mig bra i livet 

utan goda kunskaper i svenska. 
□ □ □ □ 

      19. Jag anser att jag förstår syftet med att lära sig 
svenska. 

□ □ □ □ 

      20. Kunskaper i svenska ger mig större 
möjligheter att kunna analysera situationer 
som jag ställs inför i livet. 

□ □ □ □ 

      21. Jag anser att undervisningen i svenska bör 
anpassas efter vilket program man läser. 

□ □ □ □ 

      22. Svenskundervisningen behandlar ofta saker 
jag har nytta av. 

□ □ □ □ 

      23. För att förstå den politiska debatten behöver 
jag kunskaper i svenska. 

□ □ □ □ 

      24. Kunskaper i svenska gör mig till en bättre 
samhällsmedborgare. 

□ □ □ □ 
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  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
något 

Instämmer 
inte alls 

      
25. Svenska är viktigt för att kunna kommunicera 

med andra människor. 
 

□ □ □ □ 

      26. Förståelse för svenska ökar min förståelse för 
omvärlden 

□ □ □ □ 

      27. De vuxna jag bor med tycker att svenska är 
viktigt. 

□ □ □ □ 

      28. Det är nördigt att vara duktigt i svenska. □ □ □ □ 
      29. Mina vänner anser att det är bra att vara duktig 

i svenska. 
□ □ □ □ 

      30. Jag diskuterar ofta olika delar i svenskämnet 
med mina vänner. 

□ □ □ □ 

      31. Film, musik och bilder är en viktig del i 
svenskundervisningen. 

□ □ □ □ 

      

32. Att skriva utvecklar tänkandet. □ □ □ □ 

      

33. Grammatiken är en viktig del i svenskämnet. □ □ □ □ 

      

34. Mitt sätt att skriva och tala påverkar inte hur 
andra människor ser på mig. 

□ □ □ □ 

      

35. Litteraturundervisningen är en lika viktig del i 
svenskämnet som att skriva och tala. 

□ □ □ □ 

      

36. Att söka information från olika källor och 
analysera den är en del av svenskämnet 

□ □ □ □ 

      

37. Jag klarar mig bra utan att utveckla mitt 
skrivande. 

□ □ □ □ 

      

38. Språket är statiskt och utvecklas/förändras inte □ □ □ □ 

      

39. Att läsa olika sorters texter utvecklar min 
förmåga att lära och tänka. 

□ □ □ □ 

      

40. Det skriftliga i undervisningen är viktigare än 
det muntliga. 

□ □ □ □ 

      

41. Att kunna skriva olika slags texter är en viktig 
del i svenskämnet. 

□ □ □ □ 
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42. Någon eller flera i min familj har studerat på högskola/universitet. 
  

Ja Nej 

 □ □ 

 
43. Ange det av nedanstående du anser vara det viktigaste i svenskämnet. 
 

 
 
 
 
 
 

Annat:_________________________ 
 
44. Ange det av nedanstående du anser vara det minst viktiga i svenskämnet. 
 

 
 
 
 
 
 

Annat:_________________________ 
 

 

  

Litteratur- 
historia 

Muntliga 
färdigheter 

Språkriktighet Informationssökning 
och analys 

□ □ □ □ 
Uppsatsskrivning Diskussioner Romanläsning Grammatik 

□ □ □ □ 

Litteratur- 
historia 

Muntliga 
färdigheter 

Språkriktighet Informationssökning 
och analys 

□ □ □ □ 
Uppsatsskrivning Diskussioner Romanläsning Grammatik 

□ □ □ □ 


