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Sammandrag 

Den här uppsatsen bygger på en enkätundersökning och intervjuer för att försöka ta reda på 

vad elever har för mål när de genomför uppgifter i skolan. För vems skull genomför de 

uppgifter, för sin egen eller för att behaga läraren? Det jag kom fram till är att det varierar 

väldigt mycket. Många elever jagar betyg och då framför allt för sin egen skull, medan andra 

jobbar enligt parollen minsta möjliga jobb för att behaga läraren och eventuellt få ett godkänt 

betyg med minimal arbetsinsats. Väldigt många elever har också ganska små förväntningar 

inför en uppgift i skolan. Vi lärare måste jobba på att öka elevernas förväntningar och få dem 

att genomföra uppgifter i skolan för enbart sin egen skull.  

Nyckelord: Mål Svenskämnet Lärande. 

 

Abstract 

This essay is based on a poll and interviews with students trying to find out what goals 

students have when they do exercises in school. For whom do students complete tasks, for 

themselves or just to please the teacher? What I came up with was that it varies a lot. Lots of 

students are chasing grades and these students do exercises in school for their own sake while 

other students want to do as little as possible just to please the teacher and hopefully get a 

grade with minimal effort. A lot of students also have small expectations before a task in 

school. We as teachers have to work hard to increase the students’ expectations and also get 

them to perform tasks in school just for their own sake.  

Key words: Goals Swedish Learning in school.
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1 Inledning 

Som lärare har man i stort sett alltid ett tydligt mål med undervisningen. Ibland bara sett över 

en 60 minuters lektion och ibland som ett längre projekt i kanske flera veckor. Men vet 

eleverna om dessa mål? Eller är det ”hemliga” mål som bara läraren är medveten om och vet 

när de uppnås eller inte? Vilka förväntningar och mål har egentligen eleverna? Dessa frågor är 

intressanta och jag kommer att försöka besvara dem i denna uppsats.  

Emellanåt får man som lärare känslan av att elever bara sitter av tiden i skolan och egentligen 

inte genomför uppgifter för något särskilt syfte. Som svensklärare har jag träffat elever i flera 

olika stadier, bl.a. högstadiet och på Komvux, som inte förstår vitsen med att t.ex. läsa böcker 

eller skriva processdagbok. Då måste jag som lärare vara tydligare i min framställning av 

ovan nämnda uppgifter så att alla verkligen förstår vad som krävs av dem samt varför de ska 

genomföra dessa uppgifter. 

I den här uppsatsen när jag skriver om svenska eller om elever pratar om svenska i 

intervjudelen, så syftar det till skolämnet svenska om inget annat framgår. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att försöka undersöka ifall läraren och eleverna talar samma 

språk. Har båda parterna samma inställning till undervisningen, vad som krävs för att 

genomföra en uppgift i skolan och målen? För att besvara mina frågeställningar kommer jag 

att använda mig av tidigare skriven litteratur, redogöra för en auskultering i en niondeklass, 

redovisa resultatet av en undersökning gjord i tre niondeklasser och en årskurs sexa, samt 

intervjuer gjorda med elever i årskurs sex. Frågeställningarna jag kommer att utgå från är: 

 Vilka förväntningar har en elev på en uppgift? 

 Vet eleven vad som förväntas av honom eller henne inför en uppgift? 

 För vems skull genomför elever uppgifter i skolan? 

 Vad innebär skolämnet svenska för elever? 

 

Eftersom jag själv är lärare och har en del erfarenhet av undervisning kommer jag inte att 

intervjua andra lärare, utan bara elever. Jag anser mig själv som tillräckligt kompetent att föra 

en lärares talan beträffande mål och undervisning. Övriga lärares deltagande i uppsatsen blir 

därför endast i genomgången av auskulteringen jag gjorde i en niondeklass, samt från samtal 
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jag fört med olika lärare i personalrum kring dessa frågor. Där har vi diskuterat frågor som rör 

målen och jag har skaffat mig egen erfarenhet genom att lyssna på rutinerade och erfarna 

lärare. Därför kommer jag främst att fokusera på elevers synsätt på målen i denna uppsats.  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Lärande inom svenskämnet 

Hur går lärandet till? Lär sig alla elever på samma sätt och för vems skull lär sig elever 

egentligen saker i skolan? I Vägar till elevers lärande (1995) tas det upp hur eleverna tolkar 

en given uppgift från läraren. De visar på fyra faktorer bakom elevens val av strategi att utföra 

en uppgift (1995:43). 

 Uppgiftens relevans – känns den meningsfull och angelägen? 

 Tolkning av lärarens förväntningar – är de t.ex. produkt- eller processinriktade? 

 Tid och rum – här och nu (bunden studiegång eller efter egen planering). 

 Arbetsform (t.ex. grupp- eller enskilt arbete) och arbetssätt (t.ex. produktivt eller 

reproduktivt). 

Med dessa punkter menar Mats Hemberg (1995) att det är viktigt som lärare att vara tydlig 

vid presentationen av uppgiften. Elevens strategier och arbetssätt är i hög grad lika med vad 

han eller hon upplever att läraren förväntar sig och/eller kommer att bedöma. Hemberg menar 

vidare att det från lärarens sida är viktigt med elevernas insikter och förståelse. Elevernas 

engagemang och verksamhet (inlevelse och handling) speglar förståelsen av stoffet likaväl 

som produkten (svaret, lösningen, arbetet osv.). Läraren måste anstränga sig för att vara 

tydlig. En varför-fråga behöver inte nödvändigtvis leda till reflektion hos eleven. Är eleven 

inte klar över avsikten, eller om han inte känner sig motiverad eller engagerad, kan strategin 

bli att tillfredsställa läraren på lättvindigaste sätt (Hemberg 1995:45).   

2.2 Lärarens roll 

I Mål och medel diskuterar Hans Dahlgren läraren som tydlig arbetsledare (1995:105). Han 

menar att i egenskap av arbetsledare har läraren i uppgift att planera arbetspassen, konstruera 

arbetsuppgifter osv. Då krävs det att man sätter upp tydliga mål. Tydlighet är ett honnörsord 

menar Dahlgren (1995:105). Tydlighet i instruktioner, motiverade instruktioner och tydliga 

regler kännetecknar en bra lärare. Han visar på tydliga mål för eleverna (1995: passim). Han 

menar att mål är framtidsbilder. De måste beskrivas just som bilder. Man ska kunna se när 

målet är uppnått. Det kan man göra genom att använda sig av att-satser eller när-satser. T.ex. 

”Målet är att eleven skall…” eller ”Målet är uppnått när eleven…” (Dahlgren 1995:112). 

Detta är ett sätt att tydliggöra för eleverna. Då vet de vad läraren kräver av dem. Givetvis har 

även läraren nytta av dessa klara mål vid exempelvis betygsättning. Hur ser vi då att målet är 
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uppnått? Dahlgren visar på två möjligheter. En vanlig form när det gäller faktakunskaper är 

prov. Alternativ till det kan vara att observera måluppfyllelsen vid en redovisning, antingen 

muntlig eller skriftlig (1995:116). 

”Kunskap är aldrig tung att bära” är ett välkänt utryck. Men är all kunskap relevant? Eller 

finns det kunskap som, i t.ex. skolsammanhang, en elev bara tar till sig för stunden för att så 

att säga behaga läraren? Arne Maltén tar upp begreppet ”kvasikunskap” i boken 

Lärarkompetens. Han menar att det i skolan ibland lärs ut väldigt teoretisk och abstrakt 

kunskap (1995:132). Denna typ av kunskap är lätt att lära in och också lätt för läraren att ge 

skriftliga prov på, men den hjälper inte eleven att utvecklas. Maltén tar upp några exempel på 

kvasikunskap (1995:132): 

 Den begränsar sig till exempelvis årtal, namn eller sifferuppgifter 

 Svaret är antingen rätt eller fel – något annat gives inte 

 Antingen vet eleven svaret eller också inte – det går inte att resonera sig fram till ett 

rimligt svar 

Parollen i skolan idag är ”ett livslångt lärande” eller ”man lär inte för skolan utan för livet”. 

Fyller då denna så kallade kvasikunskap någon funktion? Exemplen ovan är typiska för så 

kallade ”fyllerifrågor”, där eleven på en skrivning ska kryssa för rätt svar, eller skriva svaret i 

en lucka mellan två redan inskrivna ord. Detta är ett något förlegat arbetssätt i skolan idag, 

eller borde vara det i alla fall (min antydan). Maltén tar upp begreppen verklighetsanpassat 

och progressivt arbetssätt (1995:133–137). En skola med livet och verkligheten som lärobok 

jämsides med de traditionella läroböckerna har större utsikter att upplevas som meningsfull 

av eleverna (1995:133). Han menar att om skolan har en verklighetsförankrad syn på 

undervisningen så att eleverna kan relatera den till livet utanför skolan, så tar de till sig 

kunskap på ett helt annat sätt. Detta kallar han för ett bruksvärde. Motsatsen till bruksvärde är 

bytesvärde. Ett exempel på bytesvärde menar Maltén är att eleven gör en uppgift för lärarens 

skull och i utbyte får eleven ett betyg. Han tar upp följande punkter som exempel på 

bytesvärde (1995:134): 

 När eleven pluggar för att behaga sina föräldrar eller läraren 

 När eleven skärper sig mot löfte om en resa till sommaren, om betygen förbättras 

 När eleven får uppmärksamhet genom bus i klassen eller opposition mot lärarna 
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Nyckelord i kunskapsinlärningen är nyfikenhet och engagemang. Man måste väcka en lust 

eller nyfikenhet hos eleverna att själva söka kunskap på ett stimulerande sätt. Som lärare 

gäller det att vara lyhörd för elevens önskemål och intresseområden. Maltén (1995) diskuterar 

en så kallad kunskapsspiral (1995:137). Den har sambandet se – förstå – handla. Med detta 

menar Maltén bl.a. att det är viktigt att ge eleverna utrymme för nyfikenhet och engagemang. 

Vidare att uppmuntra eleven till kunskapssökande och kunskapsskapande. Detta menar 

Maltén kommer resultera i reflekterad kunskap och ge eleven övning i problemlösning.  

2.3 Klassrumsdialog 

Ingrid Carlgren diskuterar skolans språkspel i Miljöer för lärande (1999). Hon menar att den 

typiska klassrumsdialogen bara finns inom skolans väggar. Den går till så att en lärare ställer 

en fråga han eller hon redan vet svaret på och eleven förväntas svara just det läraren redan vet 

(1999:104). Den vanligaste dialogen i ett klassrum är mellan lärare – elev. Om en elev inte 

ger svaret läraren vill ha brukar läraren utveckla elevens svar så att det till slut blir ungefär så 

som läraren hade förväntat sig. Men gör dessa givna frågor och svar att eleven lär sig att 

reflektera eller får kunskap? Den här typen av klassrumsdialog faller in under Malténs (1995) 

diskussion om kvasikunskap.  

Detta fenomen när läraren vet svaret på en given fråga diskuteras också i Forskning om liv 

och arbete i svenska klassrum (1995). Kjell Granström och Charlotta Einarsson kallar detta 

för lotsning (1995:31). De menar att läraren hjälper eleven framåt i resonemanget men utan att 

egentligen ge eleven de kunskaper han eller hon behöver för att förstå resonemanget. De 

menar också att i realiteten löser läraren problemet åt eleven och att elevens insats består i de 

delfrågor som läraren ställer. Alltså kan inte eleven själv lösa uppgiften i sin helhet och därför 

kan inte fråga-svar fungera som en kontroll av vilken kunskap eleven besitter (1995:31).  

Ulf Teleman diskuterar skolans funktion i Lära svenska (1991). Han menar att skolan måste 

förse eleverna med de kunskaper, färdigheter och värderingar som medborgarna måste ha för 

att samhället ska bestå (1991:14). Skolans funktion är alltså enligt Teleman att lära eleverna 

sådant som de inte kan lära sig hemma eller lära sig själva. Han diskuterar också 

klassrumsdialogen i Lära svenska (1991). Teleman menar att det är en skillnad på dialogen i 

klassrummet gentemot det levande livet utanför skolan (1991:18). Allt för sällan får en elev 

svara på en fråga där den frågande är intresserad och dessutom i förväg okunnig om svaret. 

Ger dessa så kallade kontrollfrågor någon kunskap till eleven? Vad lär sig han eller hon 

egentligen av detta? Teleman menar att detta kan forma eleverna till tigare eller att de blir 
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duktiga på att bara fylla i detaljer när någon annan har gett helheten. Några kan dessutom 

formas till att bli dåliga lyssnare därför att de lär sig att endast svara det som förväntas av dem 

utan att egentligen behöva tänka själva. Ett fåtal kan också bli bra på att slåss om 

överordnades gunst eller att lära sig använda begränsad taltid (1991:18). Elever måste alltså 

betrakta skolan och dess kunskap som meningsfull för att de ska lära sig något. Det gäller att 

lära sig begripa istället för att bara tycka (1991:22).  

2.4 Hur lär sig elever? 

Britt-Marie Arkhammar diskuterar kunskap och olika sätt att lära i Svenskläreri (2006:224–

240). Hon menar att det handlar om att göra eleverna medvetna om sin egen kapacitet. Som 

lärare måste man lära eleverna att använda båda sina hjärnhalvor och att man ska vara öppen 

för variation. Arkhammar visar på hur minnet fungerar (2006:226): 

 Ca 27 % lär sig bäst genom att se informationen, läsa texter och studera bilder 

 Ca 34 % lär sig bäst genom att lyssna, dvs. höra på information, tal, ljud, musik 

 Ca 37 % lär sig bäst genom att känna, dvs. vidröra, experimentera, göra själv, uppleva 

Detta är tydliga exempel på att man som lärare bör variera sin undervisning. Använder man 

enbart en metod riskerar man alltså att endast nå ca en tredjedel av en klass. Arkhammar 

diskuterar också vikten av att kunna koppla ny kunskap till tidigare erfarenheter. Detta är 

samma tankegångar som Maltén (1995) diskuterar, dvs. att skolan bör ha en 

verklighetsanpassad undervisning och kunna koppla undervisningen till elevernas 

livserfarenheter utanför skolan.  

Arkhammar menar också att känslor är viktiga vid inlärning och att man kan förknippa en 

känsla med upplevelsen. Därför minns vi bäst sådant som har med känslor och 

sinnesstämningar att göra. Arkhammar visar på fem punkter att förknippa känslor med 

inlärning (2006:227): 

 Händelser och texter som engagerat våra sinnen, särskilt synen. 

 Sådant som är känsloväckande, som t.ex. har att göra med kärlek, skräck, lidande, 

fruktan, glädje eller sorg som stannar länge i medvetandet. 

 Det som är överdrivet eller udda, olika, färgstarkt, erotiskt, provokativt, sådant som 

berör oss personligen. 

 Det första och sista avsnittet av något vi hört, sett, läst, upplevt. 

 Det som vi läser, ser eller hör om igen, m.a.o. det vi repeterar.  
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Arkhammar diskuterar också olika studietekniker och att man lär sig mer och effektivare då 

det är roligt. Hon menar att man ska använda alla sina sinnen och intelligenser vid inlärning. 

Nyckelorden är repetition och variation (2006:227–230). Hon ger exempel på olika sätt att 

variera inlärningen, t.ex. genom att läsa korta stycken och sen gå tillbaka och repetera det man 

läst. Andra metoder är att skapa bilder när man lyssnar, skaffa sig en översikt över det man 

ska läsa in, rita tankekartor eller använda anteckningstekniker med kommentarer till det man 

läst eller lyssnat på.  

Maltén tar också upp Piagets teorier (1995). Han menar att det är meningslöst att undervisa 

barn om sådant de inte är mogna för (1995:171). Maltén, liksom Arkhammar, tar upp att 

elever lär sig på olika sätt. För vissa elever kan det räcka med att reflektera för att lära sig 

något nytt, medan andra måste höra och se. Andra kan också behöva jobba handgripligt och 

laborativt för att förstå. Dessa teorier delar Maltén och Arkhammar.  

Slutsatsen av detta resonemang blir som Piaget säger: Uppgiften blir alltså att anpassa skolan 

till barnet (1995:171). Det här är verkligen något man som lärare bör ta i beaktande för att nå 

elever och ge dem den kunskap de behöver för att också klara livet utanför skolan. 
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3 Metodbeskrivning 

3.1 Urval 

Denna uppsats grundar sig på fältstudier i form av en auskultering, en enkätundersökning, 

intervjuer av elever samt tidigare skriven litteratur. Klasserna jag genomförde enkäten och 

intervjuerna i är tre niondeklasser samt en årskurs sexa, alltså ca 100 elever. Jag gjorde 

slutpraktiken på lärarutbildningen både på ett mellanstadium och ett högstadium och 

genomförde mina undersökningar i samband med praktiken. 

Skolorna ligger i en mellanstor svensk stad med fler än 50 000 invånare. Skolornas 

upptagningsområde ligger i ett område som av invånarna betraktas som medelklass eller över 

medelklass p.g.a. att de flesta i detta område är välutbildade och har jobb med hög status.  

3.2 Genomförande 

Intervjun genomförde jag med åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor, i sjätteklassen. Jag 

intervjuade eleverna i grupp, fast pojkarna för sig och flickorna för sig. Jag valde att göra så 

för att försöka få ett naturligare flyt i konversationen. Intervjuerna genomfördes i klassrummet 

under lektionstid. Före själva intervjun betonade jag för eleverna att de verkligen skulle svara 

ärligt och inte som de trodde att jag eller deras lärare ville att de skulle svara. Jag förklarade 

också för dem att deras namn aldrig skulle bli offentliga eller att deras lärare skulle få reda på 

vad som sades i intervjuerna. Detta för att få ett mer avslappnat samtal. Jag har använt mig av 

Forskningsmetodikens grunder av Runa Patel och Bo Davidson (1994) som metodbok. 

Intervjun är inte traditionell med fråga – svar, utan mer som en dialog. Jag hade några fasta 

frågor att utgå ifrån för att komma igång. Därefter blev det mer som ett samtal med 

improvisation och följdfrågor. Detta kallas för låg grad av standardisering (Patel & Davidson 

1994:61). Jag har också försökt använda mig av en ganska låg grad av strukturering, vilket 

innebär att intervjuobjekten får mer utrymme i sina svar (1994: 61). Detta var däremot inte 

alltid helt lätt och ibland ställde jag något ledande frågor som följd av elevernas svar på en 

föregående fråga. Syftet med låg grad av både strukturering och standardisering är att man i 

en intervju önskar göra en kvalitativ analys av resultaten (1994:62). Jag kommer att redogöra 

för intervjun som en löpande text i nästa kapitel. För att lättare kunna skilja på de olika 

eleverna har jag gett dem fingerade namn.  
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Jag har också genomfört en skriftlig undersökning (se bilaga 1) i tre niondeklasser samt en 

klass i årskurs sex där ca 100 elever svarade på enkäten varav könsfördelningen var ca 50/50. 

Denna undersökning är gjord på två olika skolor, eftersom intervjun och undersökningen är 

gjorda i olika stadier. Denna undersökning kommer jag att redogöra för i diagramform med 

kommentarer där åsikterna mellan pojkar och flickor skiljer sig åt, eller där en specifik elevs 

åsikt särskiljer sig från övrigas.  

3.3 Metodkritik 

Urvalet på enkäten med nästan 100 elever som svarade på frågorna anser jag vara trovärdigt 

och tillförlitligt för detta skolområde. Ett problem med denna enkät är att den endast 

genomfördes på två skolor inom samma upptagningsområde. Detta kan ge ett utfall som ett 

annat upptagningsområde i samma stad inte hade gett. Men svarsfrekvensen på enkäten är 

relativt hög så inom just detta upptagningsområde blir resultatet trovärdigt. Vissa av frågorna 

kanske hade varit bättre att ha som flervalsfrågor istället för att låta eleverna formulera sig 

själva. På en del av frågorna hade jag förutfattade meningar och trodde att eleverna skulle ha 

förmågan att utveckla sina svar. Detta gäller t.ex. frågorna Vad har du för förväntningar kring 

en skoluppgift? och Vet du vad som krävs av dig inför en skoluppgift?   

Auskulteringen som gjordes i en niondeklass under endast ett lektionspass är däremot inte lika 

tillförlitlig. Jag ville bilda mig en uppfattning om hur lärare arbetar i ett ämne jag själv inte 

behärskar, i det här fallet kemi, och gick helt opartisk in och bara observerade. Jag ville se hur 

andra lärare instruerar elever och hur de introducerar områden som inte är bekanta för mig. I 

efterhand inser jag att jag borde följt upp denna auskultering genom att till exempel prata med 

lärarna som hade lektionen eller besöka denna klass en gång till.  

Intervjun med åtta elever i årskurs sex bygger på ungefär samma frågor som enkätens. 

Klassen jag genomförde intervjun i arbetar med ett specifikt svenskmaterial som heter Pilen 

(se www.alfamax.se för info om Pilen). Därför blev ibland deras svar kopplade till just detta 

material. Jag har noterat detta på en del ställen i intervjuredovisningen. Klassen där de åtta 

eleverna går i känner jag relativt väl så därför bad jag deras ordinarie mentor att helt opartiskt 

välja ut elever för att jag inte skulle ha förutfattade meningar om dem. Deras samlade svar ska 

sägas täcka klassens uppfattning kring mål och genomförande av uppgifter i skolan.   

  



10 

 

4 Resultat 

4.1 Inledning om auskulteringen 

Jag genomförde denna auskultering under min slutpraktik i lärarutbildningen. Syftet var från 

början att besöka en lektion i ett ämne jag inte själv behärskar för att se hur andra lärare 

introducerar ett nytt område. Jag valde att besöka en kemilektion. Eftersom jag själv är 

språklärare vet jag när en lektion eller ett nytt område i mina ämnen fungerar eller inte 

fungerar. Denna kemilektion visade sig bli ett uppenbart exempel på när läraren inte är 

tillräckligt tydlig och eleverna inte förstår vad de ska göra eller för vems skull de ska 

genomföra uppgiften.  

4.2 Klassrumsobservation  

Denna rapport grundar sig på en observation gjord i en niondeklass under ett NO-pass som 

varade 60-80 minuter. Observationen genomfördes på en 6-9 skola. Klassen består av 23 

elever och har en mycket jämn fördelning mellan pojkar och flickor, 12 pojkar respektive 11 

flickor. Detta är en klass som jag inte träffat tidigare under min praktik eller som vikarie. Jag 

hade alltså inga förutfattade uppfattningar om någon elev, eftersom jag inte kände dem alls. 

Jag valde att följa en kemilektion eftersom jag anser det vara raka motsatsen till min 

inriktning som språklärare. 

Syftet med undersökningen var att sitta med under ett lektionspass som helt opartisk 

observatör och endast notera vad som skedde i klassrummet. När jag kom in i klassrummet 

visste jag inte riktigt vad jag skulle fokusera på, men efter ett tag fastnade jag för lärarens 

instruktioner till eleverna och hur de uppfattade dem. Det är detta som rapporten grundar sig 

på. 

Till grund för denna observation ligger en auskultering gjord i en niondeklass under en NO-

lektion. Lektionen varade i 60-80 minuter. Tiden är lite vag, eftersom en del elever droppade 

av efter ca en timme, men officiellt varade lektionspasset i 70 minuter. Detta lektionspass var 

en laboration i kemi där eleverna skulle precisera vilka ämnen som fanns i olika provrör som 

läraren hade förberett. Eleverna fick ut en skriftlig instruktion med tillvägagångssätt, förslag 

på hur de skulle prova de olika ämnena samt betygskriterier för laborationen, dvs. hur mycket 

av laborationen de var tvungna att göra för betyget G osv.  
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Jag satt till en början på en stol längst bak i klassrummet, men efter ca en kvart började jag gå 

runt i klassrummet för att se hur eleverna arbetade. Jag ställde en del frågor till eleverna om 

t.ex. deras ambitioner för ett visst betyg och om de förstod vad uppgiften gick ut på.  

Styrkan i denna observation är att jag bildade mig en egen uppfattning om elevernas 

arbetssätt. Men svagheterna är nog större. Dels för att jag bara deltog under ett enda 

arbetspass, fastän denna laboration var tänkt att pågå under flera lektioner och dels för att jag 

inte pratade med lärarna efteråt för att följa upp mina observationer. Alltså blir inte 

tillförlitligheten så stor. För att få en rättvisare bild av lärarens kontra eleverna uppträdande 

hade det varit bättre att deltaga även under nästa laborationspass. 

En annan viktig notering är att denna observation genomfördes under fredag eftermiddag och 

alltså var elevernas sista lektion för den veckan. Detta gjorde att eleverna och lärarna ville bli 

klara med uppgiften så snabbt som möjligt för att kunna komma hem tidigt inför helgen.  

Läraren inledde lektionen med att bara säga ”hej”. Förmodligen hade eleverna fått ut pappret 

med instruktionerna tidigare. Efter lärarens ”inledning” var det bara för eleverna att sätta 

igång och arbeta. De hämtade olika provrör, dels de som läraren förberett, dels med förtryckt 

innehåll och tomma. Vidare hämtade de brännare och stativ. Efter det haglade frågorna över 

lärarna. (Det var två lärare i klassrummet under laborationen.) Den vanligaste frågan var: 

”Vad ska vi göra?” Som svar på denna fråga fick eleverna ofta höra ”Läs på papperet!”  

En del elever började arbeta med den första uppgiften. Även om de inte förstod, så försökte 

de, samtidigt som de hela tiden ropade på någon av lärarna. Andra elever satt bara ner på sina 

stolar och pratade om annat, samtidigt som de ropade på lärarna. Det var främst tjejerna som 

försökte börja arbeta och killarna som satt kvar utan att försöka. Dessa elever hjälpte lärarna 

bara som hastigast med korta instruktioner. Killarna som inte började stannade lärarna kvar 

längre hos och gav dem mer styrd handledning, dvs. de sa åt dem exakt vad de skulle använda 

för att komma igång. När jag frågade dessa killar om de förstod uppgiften svarade de ”nej”. 

De hade ambitionen att ”bara” få betyget G sa de. Tjejerna, som ropade högre och mer på 

lärarna sa direkt till mig att de hade ambitionen MVG i betyg. De ville ha hjälp för att kunna 

bli färdiga. Det var inga elever som genomförde lektionspasset utan att fråga lärarna om hjälp.  

Genom att bara observera lärarna ett tag såg jag hur de verkligen sprang mellan bänkarna för 

att vara tillgängliga för alla. De som ropade högst och mest och gick efter lärarna i 

klassrummet fick dock mest hjälp. Det var ingen lugn och tyst miljö i klassrummet. Alla i 

rummet, både lärare och elever gick fram och tillbaka under stor del av passet. Eleverna satt 
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nästan aldrig ner i sina bänkar och räckte upp handen, utan de ropade lärarnas namn rätt ut när 

de behövde hjälp, alternativt gick de efter lärarna och sa deras namn oupphörligt tills de fick 

respons eller hjälp. När lektionen var slut var både lärare och elever ganska trötta. 
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4.3 Genomgång av undersökning 

Den skriftliga undersökningen består av sju stycken frågor som berör svenskämnet och målen 

i skolan. Jag förklarade för klasserna att det inte finns något rätt eller fel på frågorna, utan att 

de skulle svara ärligt vad de tyckte. De fick självklart vara helt anonyma, men jag ville att de 

skulle kryssa i rutan för könstillhörighet för att se ifall flickors och pojkars uppfattningar om 

svenska och målen skiljer sig. Jag kommer här att redogöra för svaren fråga för fråga i 

diagramform med en längre utläggning under kapitlet analys och i diskussionen. En hel del av 

svaren förekommer flera gånger. Det var ca 100 elever som svarade varav könsfördelningen 

var ca 50/50. Alla elever svarade inte på alla frågor så ibland varierar svarsfrekvensen på 

frågorna. Det är också värt att notera att den här undersökningen genomfördes då det endast 

fanns fyra betygssteg, alltså IG, G, VG och MVG.  

Tabell 1 

Den här tabellen visar elevernas uppfattningar om det svenska språket och vad de associerar ordet 

svenska med. 

 

Första frågan löd Vad är svenska för dig? De flesta svaren innefattar vad de tycker om själva 

ämnet trots att just den frågan är specificerad som nästa fråga. I tabell 1 ser vi att de vanligaste 

svaren är ett skolämne, roligt, tråkigt, ett språk, skrivande, läsning och en del mer 

grammatiska termer som ordkunskap, diverse skrivregler och tekniker. Eleverna har inte 

själva använt just dessa termer, utan jag har tolkat deras svar och vävt in dem i t.ex. skriva, 

tala. Skillnaden mellan pojkarnas och flickornas svar är nästan obefintlig. Ett svar från en 

flicka sticker ut och det är muntlig och skriftlig möjlighet att utveckla sig till den individ man 
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vill bli. Även ett av svaren från en pojke är lite utförligare: ett ämne man måste ha bra betyg i. 

Övriga svar som jag inte tagit med i diagrammet därför att svarsfrekvensen var endast en elev 

på respektive svar var ett bra språk, hörförståelse, skrivförståelse, jätteviktigt, kunna prata 

inför en grupp och ha ett vårdat svenskt språk.  

Tabell 2 

Tabell 2 visar vad eleverna i undersökningen har för uppfattning om själva skolämnet 

svenska.  

 

Nästa fråga var Vad tycker du om skolämnet svenska? Det var få uttömmande svar och vi ser i 

tabell 2 att de flesta pojkarna använt ord som tråkigt, roligt, jobbigt, mycket skrivande, lätt, 

ok. Flickorna har använt i stort sett samma ord som pojkarna men har också ord som onödigt, 

ganska svårt, knepigt, det värsta som finns och svaret som skiljer från övriga höga krav för att 

få bra betyg. Även på fråga två fanns det svar som endast en elev har skrivit och de var 

favoritämnet, gillar svenska väldigt mycket, flummigt, för mycket långa jobb, knepigt och 

spännande och roligt ämne. 
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Tabell 3 

Tabell 3 visar vad eleverna förväntar sig av en uppgift i skolan, dvs. hur de tror den kommer 

bli att genomföra. 

 

Den tredje frågan var Vad har du för förväntningar kring en skoluppgift? I tabell 3 ser vi att 

de gemensamma svaren var att jag ska klara av den, inga speciella, inget. Några, framför allt 

flickorna, har svarat genom att nämna vilket betyg de vill få på uppgiften. Andra svar är b.la 

att det ska gå bra, att det är lagom svårt, lära mig något, att jag gör mitt bästa.  
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Tabell 4 

Tabell 4 visar hur eleverna upplever att de själva får vara med och bestämma och påverka 

undervisningen. 

 

Nästa fråga löd Får du vara med och påverka innehållet i undervisningen? I tabell 4 ser vi att 

de vanligaste svaren hos båda könen var bara ja, nej, ibland. En pojke utvecklade sitt nej till 

nej och vi bör inte få det. Några av flickorna utvecklade svaret till Jag har aldrig fått vara 

med och påverka tycker jag, utan bara fått en målbeskrivning. Men det har varit bra så. Två 

andra flickor svarade Ja, vi hade en lektion där vi fick säga vad vi ville jobba med och så och 

Vi har inte riktigt några idéer om vad vi vill ha. Vet vi det brukar lärare ta med det i 

undervisningen. Övriga enstaka svar var oftast, på sätt och vis, jadå och inte direkt.  
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Tabell 5 

Tabell 5 visar ifall eleverna vet vad som krävs och förväntas av dem inför genomförandet av 

skoluppgifter. 

 

Fråga fem löd Vet du vad som krävs av dig inför en skoluppgift? I tabell 5 ser vi att de 

vanligaste svaren var ja, plugga, typ och fokus. Några elever använde formuleringar som bra 

inställning, att jag gör den, jobba hemma, att jag är aktiv, lägga ner sig. Ett par av flickorna 

skrev Ja, oftast får vi en målbeskrivning och Om man får en målmatris, så ja. Ett svar från en 

flicka särskilde sig och det var Nej, har inte fått kolla på betygskriterierna.  
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Tabell 6 

Tabell 6 visar ifall eleverna anser att de förstår kursmålen för grundskolan. 

 

Nästa fråga var Är målen tydliga? I tabell 6 ser vi att samtliga pojkar svarade med endast ett 

ord som t.ex. ja, nej, oftast, typ. En pojke la till nej, hatar ”finsvenska”. Tabellen visar också 

att de flesta flickor svarade med endast ja eller nej men en del utvecklade sina svar till Nej, 

målen är otydliga och invävda i ett språk vi elever inte förstår eller Ja, speciellt när lärare 

förenklar målen. Ett par av flickorna svarade också Ja, de sitter på väggen och Ja, vi får alltid 

papper på målen och läraren förklarar också.   
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Tabell 7 

Tabell 7 visar elevernas uppfattning om de tycker att de blir rättvist bedömda i skolan och får 

rätt betyg.  

 

Sista frågan i enkäten var Anser du betygsunderlaget tillräckligt och rättvisande? Tabell 7 

visar att även här är majoriteten av svaren hos båda könen endast ett ord som ja, nej och 

ibland. Framför allt flickorna utvecklade sina svar något mer. Ett vanligt förekommande ord 

var rättvisa. De använde formuleringar som Jag tycker betygen är rättvisa, Ja, alla lärare 

tycker jag är rättvisa och Ja, vi gör mycket olika saker som vi blir bedömda på. Då får man 

oftast ett rättvist betyg. Ett par av svaren utmärkte sig och de var Förstår inte frågan, Nej, inte 

mot dem som har bekymmer, t.ex. dyslexi och Svårt att uppnå MVG i svenska på vår skola 

mot andra skolor. En pojke svarade det behövs fler betyg. En notering bör upprepas här och 

det är att den här undersökningen är gjord då de här eleverna hade det gamla betygssystemet 

med fyra betygssteg.   
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4.4 Intervjugenomgång av de fyra flickorna 

Jag började med att intervjua de fyra flickorna och den första frågan jag ställde var: ”Vad är 

svenska för dig?” Yolanda svarade först och sa språket. En viktig notering bör göras här för 

intervjuunderlaget: Yolanda arbetar inte med Pilenmaterialet utan har egna uppgifter 

framtagna av hennes lärare och en speciallärare. Två av flickorna svarade spontant ”Pilen”. 

När de sedan tänkte efter lite (och när jag frågade om läsning och skrivning) höll de med om 

att läsning och till exempel novellskrivande också tillhör svenskan. 

Vi gick vidare med vad de tycker om svenska. Det nästan enhälliga svaret var att det är 

ganska kul men inte favoritämnet. Maria tyckte att det berodde mycket på läraren om svenska 

är kul eller inte. Hon utvecklade sitt svar med att det kan finnas roliga övningar som läraren 

hittar på vid sidan om Pilen. Läsning tyckte de var kul allihop, men det är roligare att läsa 

själv än att lyssna på högläsning. Ibland var det dock rätt skönt med att bara slappa och lyssna 

på någon vuxen som läser högt. Annas svar skilde sig något från de andras då hon tycker att 

det är roligare att lyssna på när läraren läser än att läsa själv.  

När jag frågade flickorna vad de tycker om Pilen så svarade samtliga att det är tråkigt. När de 

hade funderat en stund kunde det vara kul ibland enades de om. Emma tyckte att det började 

bli lite tjatigt eftersom de hade jobbat med Pilen sedan årskurs två. Hon menade att det var 

samma övningar i stort sett hela tiden. En sak samtliga saknade i Pilenmaterialet var 

skrivande. När jag frågade vad de menade med skrivande svarade de berättelser och sagor. 

Eleverna har ett novellhäfte, men de får bara skriva novell vid fyra tillfällen. Här framgår inte 

i intervjun om det är fyra gånger per termin eller läsår, men dessa fyra gånger håller läraren 

reda på och skriver upp. Maria utvecklade vad hon menade med skrivande och ville ha mer 

riktat skrivande, eventuellt processkrivande (min tolkning). Hon uttryckte sig inte på det 

sättet, men hon beskrev en uppgift de hade haft där de fick se en figur som de sedan skulle 

beskriva. En annan sak de ville ha mer av i svenskan var rena läspass. 

Nästa fråga handlade om för vems skull eleverna genomför en uppgift i skolan. Maria svarade 

namnet på sin lärare snabbt och spontant, sedan skrattade hon. De andra flickorna var tysta till 

att börja med och när Maria hade funderat en stund kom hon fram till att det nog egentligen 

var för sin egen skull. Hon menade att svenska kan vara bra att kunna i framtiden, bl.a. för att 

lära sig rätt uttal och att stava. Yolanda höll med och sa att det är viktigt att kunna skriva och 

stava. Här ställde undertecknad en ledande följdfråga om skillnaden på roliga och tråkiga 

uppgifter. Efter en stunds diskuterande mellan flickorna kom de fram till att de roliga 
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uppgifterna gör det för sin egen skull och de tråkiga för lärarens för att hon har bett dem. Jag 

ställde frågan när de tror att de lär sig mest. Då funderade de allihop och Emma och Maria 

kom fram till att de roliga uppgifterna förmodligen är mer lärorika. När det är en tråkig 

uppgift bryr de sig inte så mycket. Därför måste de ju lära sig mer när de tycker det är roligt. 

Då tar de bättre in informationen, menade de. Yolanda hade en något annorlunda uppfattning. 

Hon såg inte på en uppgift på det sättet, utan hon menade att hon inte genomförde en uppgift 

för någons skull, varken sin egen eller lärarens. Svaret utvecklade hon inte mer än så.  

Min nästa fråga handlade om vad flickorna har för förväntningar på en svenskauppgift. De 

förstod inte frågan helt så jag omformulerade mig och gav några konkreta förslag om t.ex. jag 

eller deras ordinarie lärare ger dem en uppgift, vad har de för krav eller förväntningar då? 

Anna sa att det viktigaste är att den är rolig. Emma höll med och sa också att det är bra om 

man vet vad man ska göra med en gång utan att behöva fråga läraren. 

Mina avslutande frågor handlade om elevbestämmande och uppföljningar av olika slag. När 

jag frågade om de anser att de får vara med och bestämma vad som ska göras i svenska var 

svaret enhälligt nej. ”Inte ett skit!” sa Anna. Samtliga sa att de gärna ville vara med och 

påverka mer. De hade några förslag på vad de ville göra om de fick vara med och bestämma. 

Förslag som de gav var bl.a. mer skrivande, exempelvis berättelser. Maria föreslog även något 

slags diktamensövning (mitt ordval) där eleverna arbetar två och två och den ena läser ett ord 

och den andra ska skriva det. Hon menade att de då lär sig mer stavning och uttal. De skulle 

jobba lite mindre med Pilen om de fick bestämma mer. Fast alla tre (utom Yolanda som var 

tyst när just Pilenmaterialet diskuterades) tycker att Pilen är rätt ok men tråkigt ibland, men de 

efterlyser mer skrivande i materialet. 

Vårt samtal avslutades med att diskutera uppföljning och utvärdering. Flickorna tyckte att 

läraren ganska ofta frågade dem vad de tyckte om olika saker. De vågade också säga ifrån till 

läraren om de inte tyckte om en viss uppgift. Maria gjorde ett tillägg till frågan om 

elevbestämmande. Hon trodde att det var rektorn på skolan som bestämde vad som skulle 

finnas i svenskämnet och hon trodde att det var därför eleverna inte fick vara med och 

bestämma så mycket om innehållet. På frågan vilket som är bäst/roligast, självständigt arbete 

eller genomgångar på tavlan, tyckte flickorna att eget arbete är lite roligare. De vill också ha 

fler genomgångar, eftersom de tyckte att Pilen bara är självständigt arbete. De menade att 

deras lärare nästan aldrig har genomgångar i svenska, bara i matte. Ett par av dem trodde 

också att de lär sig mer på genomgångar. Här höll inte Emma med till att börja med. Flickorna 

diskuterade detta en stund och de kom fram till att om läraren förklarar bra, så lär de sig nog 
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bra, men om de gör en uppgift som de kan förstå utan att fråga läraren, så lär de sig nog lika 

bra.  

4.5 Intervjugenomgång av de fyra pojkarna 

Jag intervjuade pojkarna på samma sätt som flickorna, dvs. alla fyra tillsammans i ett separat 

grupprum. Det framgick med en gång att Basri precis som Yolanda inte arbetar med 

Pilenmaterialet, utan har andra uppgifter precis som hon. 

Jag inledde på samma sätt som med flickorna och första frågan handlade om vad skolämnet 

svenska innebär för dem. Här skiljde sig svaret åt något mellan pojkarna. Christoffer svarade 

spontant Pilen och flinade lite sen. Nils funderade tyst en stund, men när jag ställde frågan 

direkt till honom svarade han förutom Pilen att det också kan vara ord och grammatik. Pelle 

höll med Nils och tillade att han tycker att Pilen är ett väldigt bra material som verkar täcka 

det mesta inom svenska. Min ledande följdfråga var om läsning är svenska. Alla svarade ja 

och Christoffer gjorde tillägget ”om det är en svensk bok”. De tycker alla att svenska är ok 

som skolämne. Det ligger i toppen men är inte favoritämnet. Vi gick vidare med frågan om 

vad som saknas i svenska. Pelle tyckte lästräning fattas, t.ex. att läsa högt. Christoffer tyckte 

att Pilen är ganska långtråkig ibland, för mycket likadana övningar. Nils sa att Pilen är rätt bra 

och kom inte på något som saknas i det. Basri hade inte så mycket att tillägga. Han tyckte att 

hans uppgifter är bra. Pelle gjorde ett intressant tillägg. Han är medveten om att materialet är 

dyrt och kan tycka att det är onödigt att så mycket försvinner. Med det menar han t.ex. 

spelkort och instruktioner som kan hamna på villovägar ibland.  

Nästa fråga handlade om för vems skull de genomför en uppgift. Alla svarade enhälligt sin 

egen. Följdfrågan var ifall det är en tråkig uppgift. De svarade fortfarande sin egen, men 

kanske lite för lärarens. Vi kom in på vad de har för förväntningar på en uppgift. Här verkade 

inte pojkarna förstå frågan riktigt. Christoffer och Nils sa att de bara gör en uppgift utan att 

tänka så mycket. På frågan om elevbestämmande svarade de ibland. Inte så ofta kanske, men 

de tyckte att de kan påverka åtminstone ibland. De tyckte också att deras lärare frågar dem 

vad de tycker om en del saker. Pojkarna nämnde skriftliga utvärderingar och uppföljningar, 

men det skedde inte så ofta.  

De avslutande frågorna gällde självständigt arbete eller genomgångar, vilket som är bäst. 

Pelle började prata och höll en ganska lång utläggning. Han menade att variation är bra, men 

att det kändes tryggare med eget arbete. Då behöver man inte vara lika uppmärksam som på 

en genomgång på tavlan. Det är lättare att läsa in instruktioner själv. Dessutom behöver man 
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inte visa för klassen om man inte förstår en genomgång. Han utvecklade och sa att om man 

t.ex. får en fråga och inte kan svara på den, så kan det vara lite pinsamt inför klasskompisarna. 

Nils tyckte att det var fler fördelar med eget arbete gentemot genomgångar. Ingen av pojkarna 

tyckte att läraren har så mycket genomgångar, framför allt inte i svenska. Precis som flickorna 

nämnde pojkarna matte som ett ämne med fler tavelgenomgångar. De ville ha fler också i 

svenskan. De menade att vissa instruktioner i Pilen kan vara svåra att förstå. Istället för att 

flera elever ska behöva räcka upp handen och fråga läraren om samma saker, så hade det varit 

smart med genomgångar vid sådana tillfällen.  
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5 Analyser 

5.1 Analys av enkätundersökningen 

Resultatet av enkätundersökningen blev något kortfattad. Som jag skrev i metodkritiken hade 

jag nog förväntat mig mer uttömmande svar från eleverna, eftersom jag längst upp på enkäten 

skrev Försök utveckla dina tankar och svar och undvik att svara bara ja eller nej på frågorna. 

Det var bara en elev i årskurs nio som utvecklade sina svar på i stort sett varje fråga. Jag 

kanske hade för höga förhoppningar på framförallt niorna. En elev i årskurs sex är ju trots allt 

bara 12 eller 13 år, så det kanske är naivt att tro att en så ung människa ska ha kunskap och 

insikt om sitt eget lärande. Det som förvånar mest är att sexornas och niornas svar var nästan 

identiska på de flesta frågorna. Båda grupperna svarade med samma enstaka ord. Jag inser då 

att en elev i nian som är 15-16 år gammal inte heller har utvecklat egenskapen att reflektera 

över sitt eget lärande. Är detta skolans fel? Är eleverna efter nio år i grundskolan endast 

matade med information och kunskap? Har de inte lärt sig att söka kunskap eller att kritiskt 

granska den information de får med sig i skolan? Eftersom svaren mellan årskurserna är så 

lika har jag valt att endast fokusera på skillnaden mellan pojkar och flickor. I en del av svaren 

har eleverna använt sig av värderingsord, dvs. mer vad de tycker än om vad det innebär för 

dem.  

På första frågan om vad svenska är har majoriteten svarat ett skolämne och ett språk. Den här 

frågan föranledde många olika svar så det är svårt att få ett samlat intryck om vad svenska 

egentligen är för elever. Det samma gäller från om vad eleverna tycker om själva skolämnet. 

Majoriteten tycker att det är ok eller i alla fall mer roligt än tråkigt. Detta är förväntade svar 

enligt mig.  

På fråga tre ”Vad har du för förväntningar kring en skoluppgift?” är det vanligaste svaret hos 

båda könen inget eller inga speciella och även någon form av betygssvar hos flickorna samt 

att jag ska klara av den hos pojkarna. Här hade jag nog förväntat mig mer utförliga svar där 

eleverna kunde ha gett tydliga exempel.  

Det mest uppseendeväckande resultatet är på fråga fyra ”Får du vara med och påverka 

innehållet i undervisningen?” Här svarar 40 % av pojkarna ja medan ca 56 % av flickorna 

svarar nej och inte så mycket. Flickornas ja-svar är ca 23 %. Det är anmärkningsvärt att elever 

i samma klasser har så vitt skilda uppfattningar i en sådan fråga.   
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På frågan om eleverna vet vad som krävs av dem inför en skoluppgift är svaren relativt lika 

mellan könen. Det är majoriteten ja-svar men också flera som har svarat plugga och fokus. 

Alla elever har troligtvis inte förstått den här frågan fullt ut med tanke på deras svar.  

De sista två frågorna rör målen och betygen. Det glädjande resultatet är att majoriteten hos 

båda könen har svarat att de tycker att målen är tydliga och att betygen är rättvisa. En pojke 

svarade det behövs fler betyg.  

5.2 Analys av intervjuerna 

För att göra en slags analys och sammanfattning av intervjuerna utgår jag dels från frågorna i 

intervjun, dels utifrån mina frågeställningar i syftet. Elevernas första spontana svar på frågan 

om vad svenska är för dem blev Pilen. Framför allt flickorna svarade det. De hade inte 

reflekterat så mycket över själva innehållet i svenskämnet, utan ansåg att det de arbetade med 

helt enkelt är svenska. Två av pojkarna gav ett utförligare svar när de konstaterade att svenska 

innehåller grammatik och ord också. Invandrartjejen ansåg att svenska är ett språk, vilket är 

ett helt realistiskt svar från henne. När de fick en ledande följdfråga huruvida läsning ingår i 

svenskämnet svarade samtliga ja. En pojke gjorde tillägget om boken är svensk.  

Alla eleverna i intervjun tyckte att svenska är ganska kul som skolämne. Ingen svarade att det 

är favoritämnet, men ingen svarade heller att de tycker att det är tråkigt. Elevernas syn på 

svenskmaterialet Pilen varierar något. Flickorna var något uttråkade av detta. De ansåg att det 

hade blivit tjatigt i längden eftersom de hade arbetat med det i närmare fyra år. Pojkarna 

verkade mer fogliga och gjorde det som förväntades av dem och det läraren hade sagt till dem 

att göra, trots att någon av dem ibland tyckte att det var tråkigt.  

På frågorna om elevbestämmande skiljde sig svaren åt en del mellan könen. Pojkarna ansåg 

att de hade en del att säga till om och att de var med och påverkade innehållet, medan 

flickorna enhälligt ansåg att de inte överhuvudtaget hade någon påverkan på innehållet i 

svenskan. En av flickorna angav argumentet att det var rektorn som bestämde innehållet i 

undervisningen och att det var därför de inte fick vara med och bestämma. Både flickorna och 

pojkarna tyckte att det var för sin egen skull de genomförde skoluppgifter. Men flickorna 

erkände att vissa uppgifter kunde de göra för lärarens skull. 

Om man sammanfattar svaren lite så gjorde pojkarna ett mer fogligt intryck. De accepterade 

uppgifter utan att ifrågasätta speciellt mycket. De hade inte mycket att klaga på, utan ansåg att 

svenskan var rätt bra och att de inte ville förändra något direkt. De utvecklade heller inte sina 
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svar lika mycket som flickorna, därför är resultatdelen om pojkarna kortare än den om 

flickorna. Flickorna däremot hade flera synpunkter på svenskundervisningen. De menade att 

de gärna ville vara med mer och bestämma innehållet och efterlyste variation i 

undervisningen. De tyckte att det var alldeles för lite skrivande med i Pilen och att de ville ha 

mer läsning.  

En notering kring detta: I Pilenmaterialet (Se http://www.alfamax.se/pilen_moment.php) 

framgår det tydligt att fri skrivning och fri läsning inte ingår. Detta visste förmodligen inte 

flickorna och troligtvis har inte deras lärare informerat dem om detta heller. Beträffande 

läsning så har eleverna i denna klass två läspass i veckan på en halvtimme vardera. Detta kom 

de nog inte ihåg heller under intervjun och jag förtydligade det inte heller då för att inte 

påverka deras svar. 
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6 Diskussion 

Mål i undervisning är inte alltid så tydligt mätbara, framförallt inte kunskapsmål. Hur mäter 

man kunskap? Är det bara genom att en elev har uppnått ett visst resultat på ett prov och 

därefter får ett skriftligt betyg som visar detta? Eller kan också resan dit vara målet? Med 

detta menar jag om man som lärare t.ex. har fått en skolkande eller skolvägrande elev att 

närvara på lektionerna igen, kan då inte det vara ett mål i sig? Den här eleven bör ju ha lärt sig 

betydligt mer genom att närvara och lyssna till lärare och klasskamrater än ifall han eller hon 

satt hemma och såg på tv under lektionstid. Oavsett om eleven uppnår målen för godkänt eller 

inte, så anser åtminstone jag att eleven i fråga har uppnått ett visst mål.  

6.1 Reflektioner kring kemilektionen 

Om man ser tillbaka på lektionspasset i kemi och reflekterar över lärarens instruktioner, 

kunde hon då gjort på något annat vis? Visserligen delade hon ut ett förtryckt papper där det 

stod vad som förväntades av eleverna och vad de skulle göra, men inte hur. Jag tittade på 

elevernas uppgiftsblad och jag förstod inte alls hur de skulle göra för att komma igång. Kan 

man då kräva att eleverna ska förstå? Kanske hade en tydlig genomgång innan laborationen 

varit bättre, om läraren instruerat och visat på tavlan vad som krävdes av eleverna. Visserligen 

fanns det klart uppsatta mål för de olika betygsnivåerna, men inte hur de skulle göra för att 

uppnå dem.  

Jag skrev frågeställningen ”Vet eleven vad som förväntas av honom eller henne inför en 

uppgift?”. Jag har inte kommit fram till något konkret svar i min rapport, utan snarare har det 

väckts fler frågor inom mig, men förmodligen måste man vara övertydlig för att nå samtliga 

elever. En tydlig start och tydliga mål precis som Dahlgren (1995: passim) menar. 

”Sänka sig till elevernas nivå” är ett uttryck jag inte direkt gillar. Hur vet man elevernas nivå? 

Man måste anpassa undervisningen till elevernas kunskaper och inlärningsnivå, men samtidigt 

måste man också utmana eleverna och hela tiden höja ribban för dem så att de utvecklas. Min 

erfarenhet är att elever uppfattar saker på olika sätt. Man måste helt enkelt individanpassa 

undervisningen. Förslag på detta, om vi tar exemplet med kemilaborationen, skulle kunna 

vara att först introducera laborationen muntligt och bara låta eleverna lyssna. Sedan kunde 

läraren ha delat ut ett papper som eleverna i lugn och ro fick läsa igenom. Därefter kunde hon 

ha tagit upp en diskussion med eleverna där de fritt fick ställa frågor om uppgiften. Först 

därefter skulle eleverna vara mogna att sätta igång med själva laborationen. Nu vet jag ju inte 

hur tidspressat detta kemiavsnitt var, men jag tror att det hade varit bra för eleverna om 
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läraren avsatt ett helt eller möjligen halvt lektionspass till förberedelser innan man började 

laborera.  

En intressant reflektion jag gjorde när jag frågade eleverna vad de hade för ambition med 

uppgiften var att flera av dem bara hade som mål att tillgodose läraren. De uttryckte sig inte 

så ordagrant, men genom att göra så lite som möjligt för att precis få godkänt, tolkade jag 

deras svar så. Eleverna hade klara betygskriterier på sina papper och visste att om de bara 

genomförde uppgiften efter de kriterierna, så fick de också just det betyget. Här kan man 

anknyta till Hembergs (1995) resonemang. Eleverna löser uppgiften för att tillgodose läraren 

på lättvindigaste sätt (Hemberg 1995:45). Då reflekterar de inte över uppgiftens innehåll och 

att ”lära för livet”. Detta är inget lätt problem inser jag självfallet, men på något vis måste 

man nog försöka få eleverna att inse att skolarbetet inte är för lärarens skull, utan för deras 

egen. Hade jag en bra lösning på detta skulle jag gärna presentera den här, men jag tror att 

som lärare är nog detta en av de viktigaste sakerna att själv reflektera över i framtiden. Den 

främsta lärdomen jag lärt mig under den här undersökningen, är att tydlighet är A och O. 

Man kan som lärare aldrig vara övertydlig, utan det kommer alltid att finnas elever som inte 

har uppfattat uppgiften på det sätt man som lärare förväntar sig att de ska. Jag hoppas 

verkligen att jag kommer att lyckas motivera eleverna och få dem att inse att allt inte bara är 

svart eller vitt. 

I Att finna balansen (2010) redogör Lars-Åke Kernell för ett lektionspass i hemkunskap sett 

ur tre olika personers perspektiv (2010:229-233). Det är läraren, en elev samt en 

lärarkandidats olika versioner som redogörs. Läraren samlar klassen och inleder lektionen. 

Under lärarens inledningsanförande räcker några elever upp handen för att ställa frågor men 

läraren hindrar dem och säger åt dem att vänta tills hon är klar. Istället för att få svar på sina 

frågor så antecknar eleverna. Det visar sig att de antecknade i onödan eftersom läraren senare 

delar ut ett papper med dagens uppgift och svar på de frågor eleverna hade innan de började 

anteckna. Eleven upplever hemkunskapen som en skön kontrast till NO-lektionen hon hade 

innan då hon var tvungen att anstränga sig och tänka själv. Om hon där inte förstod något och 

frågade läraren fick hon oftast svaret ”Vad tror du själv?” (2010:230). Men på hemkunskapen 

räcker det att lyssna på lärarens introduktion och sedan får man alltid ett papper med dagens 

uppgift.  Lärarkandidaten saknar en hel del i lärarens inledning och tycker att läraren kunde 

förklara tydligare om matens ursprung, variationsmöjligheter osv. (2010:231). Hon noterar 

också att läraren inte smakar på resultatet av elevernas matlagning eller har någon form av 

återsamling eller uppföljning vid lektionens slut.  
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Det här påminner starkt om no-lektionen jag auskulterade på. Det dessa båda lärare har 

gemensamt är att de inte är tydliga nog. De låter inte eleverna komma till tals utan har ett 

tydligt (eget) mål med lektionen. Bristen på kommunikation med eleverna gör att de inte vet 

vad uppgiften går ut på. Eleverna försöker lösa en uppgift utan att egentligen veta vad det är 

de gör eller framför allt syftet med det hela. Då kan man förstå att eleverna endast genomför 

uppgiften så lättvindigt som möjligt och antagligen för lärarens skull istället för sin egen.  

6.2 Reflektioner kring undersökningen 

För att knyta ihop svaren som framgick ur undersökningen är det några jag reagerar lite extra 

på. Ett genomgående tema som framgår hos både pojkarna och flickorna i nästan alla svaren i 

någon form är betyg. Svar som Få ett betyg, Höga krav för att få bra betyg och Svårt att 

uppnå MVG i svenska på vår skola mot andra skolor. Har det blivit för mycket betygshets i 

skolorna? Är betyg det enda mätbara målet för en elev idag? Om det är så har vi lärare en hel 

del att jobba med. Under frågan som löd Vad har du för förväntningar kring en skoluppgift? 

svarar några elever att jag ska klara av den, att förstå uppgiften, jobbigt, att jag gör mitt bästa 

och inget. Här ringer några varningsklockor. Varför har så många elever inte några tydliga 

förväntningar eller mål med sitt skolarbete? Lärarna borde vara mycket tydligare i sina 

presentationer av uppgifter så att eleverna verkligen förstår varför de ska genomföra dem. Det 

beror självfallet på typen av uppgift och självklart kan man inte se på alla uppgifter ur ett 

vidare perspektiv som att lära för livet. Men för en femtonåring kanske man måste tydliggöra 

delmål för att han eller hon ska lära sig att se sammanhang och inte se uppgiften som onödig 

eller att de gör den för att behaga läraren.  

Sen skiljer sig svaren åt väldigt mycket på frågan Är målen tydliga? Elever i samma klass har 

svarat nej, hatar ”finsvenska”, nej, målen är otydliga och invävda i ett språk vi elever inte 

förstår men också ja, de sitter på väggen och ja, speciellt när lärare förenklar målen. Hur kan 

svaren skilja sig så markant? Det verkar ju som att läraren i den här klassen faktiskt har gått 

igenom kursmålen och förklarat dessa på ett enklare sätt och dessutom satt upp dem på 

väggen så att eleverna själva kan läsa dem emellanåt. Jag kan ha förståelse för de elever som 

inte förstår språket i kursmålen, då det ibland faktiskt kan vara lite högtravande (min 

antydan). Men om några elever anser att läraren har förklarat målen på ett enklare sätt och 

vissa elever ändå inte har uppfattat dem, var brister det då?   

Frågan i enkäten som löd Vet du vad som krävs av dig inför en skoluppgift? är ungefär samma 

som jag skrev i frågeställningen till den här uppsatsen dvs. ”Vet eleven vad som förväntas av 
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honom eller henne inför en uppgift? Svaren som jag reagerar extra på är att jag koncentrerar 

mig, att man anstränger sig, engagemang, mitt bästa, att jag gör den, arbete, att utföra den 

och fokusera på arbetet. Det här är väldigt ”fina” svar, men inga av dem är måluppfyllelse. En 

elev når inte ett mål med en uppgift endast genom att anstränga sig eller genom att fokusera 

på arbetet. Kan det vara min formulering av frågan som gör att eleverna tolkar den fel? Med 

min formulering borde fler svar ha varit någon form av mål eller kunskapssvar. Jag skrev 

tidigare om tydlighet. Har jag själv brustit i tydligheten p.g.a. min formulering eller kan inte 

dagens elever tolka formuleringar av den typen? Om det är så måste vi lärare bättre tydliggöra 

mätbara mål för eleverna. Det måste finnas ett syfte och ett mål med uppgifterna eleverna 

genomför i skolan.  

Dessutom måste vi medvetandegöra det livslånga lärandet utan att låta pretentiösa. Det är inte 

lätt för en trettonåring som precis har börjat högstadiet att se ett samband mellan det han lär 

sig just nu och kommande gymnasieutbildning tre år framåt i tiden. Men kan vi få honom att 

reflektera när han väl är på gymnasiet och ser tillbaka på årskurs sju och få honom att tänka 

”Ja just det, det här lärde jag ju mig i sjuan!”, då har vi lyckats. Det bör hela tiden finnas 

mätbara delmål i någon form. Elever måste få känna att de lyckas längs vägen. Det finns 

ingen bättre känsla som lärare än att se polletten trilla ner hos en elev eller när de får aha-

upplevelser för att de har förstått ett visst samband.  

På samma fråga svarade ett par av flickorna Om man får en målmatris, så ja och Ja, oftast får 

vi en målbeskrivning. Jag vet att på den här skolan jobbar framför allt NO-lärarna med 

målmatriser. Det är ett väldigt bra verktyg för eleverna och de kan direkt se i matrisen vad 

som krävs av dem för respektive betygssteg. Sen kan de själva välja vilken nivå de vill sträva 

mot. Självklart har inte alla samma förutsättningar att nå A, men målen är tydliggjorda för 

dem på ett relativt enkelt sätt. Skolan jobbar också på att använda dessa matriser i övriga 

ämnen såsom svenska och SO. Det blir ett bra sätt att tydliggöra för eleverna om det är lika i 

samtliga ämnen. 

För att återkoppla till mina frågeställningar ”Vilka förväntningar har en elev på en uppgift?”, 

”Vet eleven vad som förväntas av honom eller henne inför en uppgift?” och ”För vems skull 

genomför elever uppgifter i skolan?” finns det inga tydliga svar på dessa. I undersökningen 

framkom det blandade svar av eleverna. Elever som har ett tydligt mål och framtidsplaner är 

på rätt väg, men de som har svarat att de bara tänker genomföra uppgiften eller att det 

kommer att bli jobbigt oavsett vad det är de ska göra, dessa elever krävs att man jobbar hårt 

med. Vi måste få dem att inse vikten av skolan, vikten av en utbildning och att de måste jobba 



31 

 

enbart för sin egen skull. Alla behöver inte lära sig samma saker, utan vi lärare måste lära oss 

att individanpassa undervisningen så att varje elev får med sig det han eller hon behöver. Hur 

vet vi då det? Genom kommunikation. Lärare måste ta reda på vilka kunskaper eleven har och 

framför allt vilka han eller hon saknar. Genom dialog kommer man fram till vad som passar 

respektive elev bäst.  

6.3 Reflektioner kring intervjuerna 

Intervjuerna med eleverna i årskurs sex är gjorda för några år sedan, så dessa elever hade inte 

fått några betyg ännu. Därför ställde jag inga frågor om betyg utan mer om deras egna mål 

och förväntningar samt att vi diskuterade en del om elevbestämmande. Det som är intressant 

är när jag ställde frågan ”För vems skull genomför du en uppgift?” och eleverna verkligen 

tänkte efter innan de svarade. Förmodligen har de aldrig fått den frågan eller ens reflekterat 

över den, utan bara gjort det läraren sagt till dem att göra. En tjej svarade spontant sin 

svensklärares namn, fast hon skrattade när hon sa det och sa sin egen skull när hon hade tänkt 

efter en stund. Återigen blir jag medveten om hur lite många elever är insatta i sitt eget 

skolarbete. De bara producerar utan att återkoppla eller fundera över varför. Är det vi lärare 

som brister i kommunikationen och informationen eller är kursplaner och mål för otydliga? Vi 

måste helt enkelt jobba hårdare med detta redan i låg- och mellanstadiet. Hur kan vi få elever i 

högstadiet och gymnasiet att reflektera över sitt eget lärande om de inte har lärt sig det långt 

tidigare?  

En annan sak jag reagerade på under intervjuerna var svaren på frågan om elevbestämmande. 

Flickornas svar var ett enhälligt nej. Pojkarna däremot ansåg att de faktiskt hade lite att säga 

till om. Hur kommer det sig att uppfattningarna om elevbestämmande skiljer sig så markant, 

dessutom så tydligt mellan könen? Mitt intryck var att pojkarna verkade mer fogliga men 

kanske mer eftertänksamma i vissa frågor. Flickorna gav oftare spontanare svar och hade fler 

synpunkter, men jag anser ändå att alla elever i intervjuerna verkligen sa vad de tycker och 

känner. Pojkarna kanske helt enkelt inte hade reflekterat så mycket, utan bara anpassade sig, 

medan flickorna hade starka åsikter. Det är kanske en mognadsfråga där flickorna är ett par år 

före i utvecklingen?  

Sammanfattningsvis har många elever relativt bra koll på målen och att de gör uppgifter för 

sin egen framtids skull, men tyvärr inte alla. Det krävs bättring hos oss lärare för att få med 

alla elever. Däremot visade både min auskultering och svaren i enkäten att eleverna inte vet 

vad som förväntas av dem inför en skoluppgift. Det är alarmerande. Jag återupprepar ordet 
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tydlighet. Vi lärare måste vara tydliga och förklara på olika sätt för att nå alla elever. Alla 

människor är unika och skillnaden i skolan idag mot när jag själv var elev är 

individanpassningen. Tidigare fick alla samma uppgifter i skolan och det var mer eller mindre 

bara att gilla läget och genomföra dem. Nu är tanken (i alla fall i teorin) att alla ska få 

uppgifter som passar just honom eller henne. Det är bara att jobba hårdare med detta och att 

verkligen se till varje individs behov tillgodoses. Det är en utmaning såklart men vi måste 

fortsätta och vi får aldrig ge upp.  

Jag avslutar diskussionen med att återigen citera Piaget från Malténs bok Lärarkompetens 

(1995): Uppgiften blir alltså att anpassa skolan till barnet (1995:171). 

7 Avslutning 

Som jag skrev i inledningen är det alltid viktigt att man som lärare har tydliga mål med 

undervisningen. Mina undersökningar i den här uppsatsen har visat att tydliga mål också 

gäller elever, men att så tyvärr inte alltid är fallet. Elever vet helt enkelt inte alltid vad som 

krävs av dem eller varför de ska/bör göra vissa uppgifter i skolan. Det handlar inte bara om att 

få ett betyg, utan skolan ska tillhanda sådana kunskaper att eleverna står väl rustade för 

framtiden. Detta är inte bara fina ord, utan ett faktum. Elever måste inse att skolan är till för 

dem och att lärarens jobb är att hjälpa dem för deras egen skull, inte för läraren. 

I den här undersökningen framkom det att pojkar och flickor hade uppfattat målen olika, så i 

framtida undersökningar vore det intressant att titta på hur pojkar respektive flickor tolkar 

målen, samt att undersöka hur lärare redogör målen för elever och hur dessa då uppfattar dem.  
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Pojke   □ 

Flicka  □ 

Enkät om svenskämnet 

Försök utveckla dina tankar och svar och undvik att svara bara ja eller nej på frågorna 

1. Vad är svenska för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Vad tycker du om skolämnet svenska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Vad har du för förväntningar kring en skoluppgift? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Får du vara med och påverka innehållet i undervisningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Vet du vad som krävs av dig inför en skoluppgift? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Är målen tydliga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Anser du betygsunderlaget tillräckligt och rättvisande? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan. 

/ Kenneth 

Bilaga 
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