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Abstrakt  

Syfte med denna studie är att få ta del utav årskurs 9:ors åsikter och framför allt attityd 
gentemot de obligatoriska ämnen som ingår i den svenska grundskolan.  Den metod jag 
använt mig utav i studien är en enkät studie. Sammanlagt är det 94 stycken högstadieelever 
som besvarar denna enkät. Av dessa är 63 pojkar och 31 är flickor. Resultatet visar att elever i 
relativ stor utsträckning har en mycket god uppfattning om hur de ser på skolans ämnen och 
vad dessa ämnen har för betydelse för just dem. Det framgår även vilka ämnen de anser att de 
kommer ha användning för i framtiden samt vilka ämnen de anser som mindre viktiga i deras 
utbildning samt utveckling. Det framgår även att eleverna ser olika på de praktisk-estetiska 
ämnena och de teoretiska ämnena och att uppfattningen kring dessa ämnen varierar ute bland 
eleverna. I den diskussion som jag avslutar med lyfter jag fram delar av det resultat som 
framgått genom enkäten. Jag har genom denna undersökning kommit fram till att eleverna 
själva har en mycket god insikt i vad de själva tycker är viktigt samt mindre viktigt. Jag 
diskuterar deras sätt att se på ämnena. Jag går även in lite på vilka tydliga skillnader det är 
mellan pojkar och flickors uppfattning.  
 

Nyckelord: utbildningsvillkor, Lgr11, skolverket, obligatoriska skolämnen, utvärdering. 
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Förord  

Detta arbete har för egen del varit mycket inspirerande och framför allt mycket lärorikt. 
Denna uppsats och undersökning har resulterat i att jag som blivande lärare har fått en större 
och framför allt en tydligare uppfattning om hur högstadieelever tänker och hur de ser på 
skolans olika ämnen. Detta har dock inte varit någon lätt uppgift, det ligger många timmar och 
ett mycket mödosamt arbete bakom slutresultatet. Ett slutresultat som inspirerar mig inför min 
framtida yrkesverksamhet. 
Jag vill börja med att tacka den skola i Sverige som tillät mig att genomföra denna 
undersökning om elevernas syn på de svenska obligatoriska ämnena. Jag vill även tacka de 
elever som deltog och som tog sig tid att besvara frågorna så noggrant som möjligt, vilket 
ligger tillgrund för mitt resultat. Jag vill även passa på att tacka min handledare, docent, 
Gunilla Johansson som hjälpt mig genom mitt arbete då hon väglett mig med både goda råd 
och med stor stöttning. Återigen tack ska ni alla ha för att ha hjälp och stöttat mig genom detta 
arbete.  

 

Carolina Svensson, Luleå, januari 2012 
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1. Inledning  
 

Jag studerar till lärare för grundskolans senare år, med inriktning svenska och 
samhällsorienterande ämnen. Jag har under mina år på lärarutbildningen fått ett mycket stort 
intresse över hur eleverna ute på de svenska grundskolorna uppfattar de svenska obligatoriska 
skolämnena. Hur uppfattar de grundskolans ämnen? Samt vad det är som gör att de just 
uppfattar dessa ämnen som de gör? Jag har därför valt att lyfta fram och arbeta med detta 
område, det vill säga vad eleverna har för syn samt hur de värderar de obligatoriska ämnena 
som idag enligt den svenska skollagen skall ingå i den svenska grundskolan.   

Detta är även ett ämne och ett område som jag själv anser är väldigt intressant och som man 
inom den svenska grundskolan bör diskutera mer ingående då detta enligt mig kan påverka 
elevens prestation och framförallt inställning till skolan överlag. Man kan här se på de teorier 
som finns, främst när det gäller det sociokulturella perspektivet som menar att vi alla påverkas 
av vår omgivning och att vi utifrån detta presterar. Själva orsaken till varför jag vill öppna en 
dialog inom detta område är för att det är otroligt viktigt att lärare, blivande lärare och inom 
hela skolväsendet får en tydlig uppfattning och föreställning över vad eleverna själva anser är 
meningsfullt samt mindre meningsfullt inom skolan och varför de just tycker så som de gör. 
Får skolans grundskolelärare en inblick i elevernas syn på vad de anser är viktigt samt mindre 
viktigt inom de obligatoriska ämnena så kan vi utifrån detta utforma vår undervisning så att 
det möjligtvis blir mer tilltalande för eleverna. Vi kan framför allt då ge eleven goda 
anledningar och motiv till varför man behöver alla dessa ämnen samt styrka att de faktiskt 
kommer ha nytta av dessa ämnen i sin framtid även om de just vid den tidpunkten inte ser det 
så och då de är skeptiska till vissa ämnen.  

Det framgår i styrdokument som skolan styrs utifrån att alla ämnen skall ses som jämlika och 
uppfattas på liknande sätt (Skolverket, 2011). Alla dessa obligatoriska ämnen är lika viktiga 
och detta ska avspeglas i skolans lokaler och detta skall framgå klart och tydligt för eleverna. 
Eleverna skall känna till bakgrunden till varför de har vissa moment samt ämnen i 
grundskolan och varje elev ska även presenteras samt introduceras för de kursmål som 
beskriver mål och vikten av varje ämnes innehåll. Alla ämnen skall ses som likvärdiga och de 
skall på ett eller annat sätt även länkas samman och bilda en helhet som skolan ska arbeta 
efter.  Trotts detta finns det tendenser som visar att ämnena inte alls ses som jämlika och att 
det främst är eleverna själva som uppfattar att det finns skillnader mellan de olika ämnena, så 
som om de är teoretiska eller praktiskt-estetiska inriktade samt att de uppfattar ett ämnes vikt 
utifrån hur många timmar de har dessa i  

När det kommer till mina egna erfarenheter har jag fått uppfattningen om att de obligatoriska 
ämnena man har under grundskolans senare år fått varierande ”status” och vissa ses som mer 
meningsfulla än andra.  Många gånger har man själv ställt sig frågan varför man har vissa 
ämnen då man själv inte sett ämnet innebörd och vikt, samt vilken nytta man har av den 
kunskap i framtid det vill säga i arbetslivet, vidare utbildning och i det sociala livet. Jag vill få 
en uppfattning vad eleverna själva anser är viktigt att lära sig under sin skolgång och vad de 
känner att de kommer, respektive inte ha någon användning av i framtiden. 
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2. Syfte och Frågeställningarna  
 

Studiens syfte är att undersöka hur elever i årskurs 9 upplever på de obligatoriska skolämnen i 
den svenska skolan och hur de värderar dessa ämnen.   

Forskningsfrågor jag använder mig utav och som ligger till grund för min studie är:  

• Hur upplever eleven de obligatoriska grundskoleämnena i årskurserna 7-9? 

• Vilka ämnen upplever eleven att han eller hon kommer ha användning av i framtiden 
samt vilka obligatoriska ämnen anser eleven att han eller hon kommer ha mindre 
användning för? 

 

3. Bakgrund 
 

Enligt Sveriges riksdag är den svenska skolan till för alla barn och ungdomar som bor och 
lever i Sverige och det bygger på något som kallas för skolplikt (Sveriges Riksdagen, 
skollagen 2010, kap § 4). Utbildningen i den svenska grundskolan består av nio årskurser och 
är uppdelad i två terminer. År 2011 och sedan en tid tillbaka är det följande ämnen som ingår i 
den svenska skolan och som ses som obligatoriska ämnen; Bild (Bl), Engelska (Eng), Hem 
och konsumentkunskap (Hk), Idrott och hälsa (Id), Matematik (Ma), Moderna språk/språkval 
(Spr), tyska, spanska eller franska, svenska och engelska), Musik (Mu), Naturorienterande 
ämnen (NO), biologi, fysik, kemi), Samhällsorienterande ämnen ((SO), geografi, historia, 
religionskunskap, samhällskunskap), Slöjd: Tmsl: Trä- metallslöjd och Txsl: Textilslöjd, 
Svenska (Sv), Teknik (Tk) (Man delar även in dessa obligatoriska ämnen i två olika grupper 
och dessa är ämnen som har en ren teoretisk inriktning och dessa ämnen är svenska, engelska, 
matematik, naturorienterande ämne (biologi, fysik, kemi), samhällsorienterande ämnen 
(samhällskunskap, geografi, historia, religionskunskap). Den andra gruppen är de ämnen som 
ses vila på en mer praktiskt-estetiskt inriktade och dessa ämnen som ingår i denna grupp är 
musik, slöjd, bild, hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Alla dessa ämnen ingår 
dock i undervisningen i den svenska skolan och dessa skall läggas lika stor vikt vid enligt den 
svenska skollagen oavsett om de är teoretiska eller praktisk-estetisk inriktning.      
                                

Förutom dessa krav av vilka ämnen som skall ingå i grundskolan så finns det tydliga riktlinjer 
från skollagen om hur timmarna skall fördelas på de olika ämnena som nämns här ovan. 
(Skolverket, 2011). Denna riktlinje går under namnet timplan, Se bilaga 1. Denna plan gör att 
eleven skall garanterade 6. 665 timmars undervisning under grundskoletiden Dessa 6. 665 
timmar fördelas på alla skolans ämnen vilket har resulterat att vissa ämnen får mer 
undervisningstid än andra Detta kan i viss mån leda till att dess status möjligtvis ökar då de 
ses som mer viktiga och grundläggande gentemot de ämnen som får mindre undervisningstid 
enligt timplanen. Man kan bland annat enligt den aktuella timplan som skolan skall följa och 
arbeta efter se att de mer teoretiska ämnena får allt mer schema tid så som svenska eller 
svenska som andraspråk (1 490 timmar) samtidigt som de mer praktiska ämnena så som bild 
(230 timmar) får allt mindre. Huruvida detta kan påverka elevens syn på ämnets status och 
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värde, detta är något som jag bland annat kommer att försöka ta reda på under denna 
undersökning. 

 

3.1. Förankring i lagar och förordningar 
I den svenska grundskolan är det skolplikt, detta betyder att varje barn och ungdom upp till en 
viss ålder har en skyldighet att delta i undervisningen och att ta del utav skolans innehåll, det 
vill säga alla de obligatoriska ämnena. Den Svenska författningssamlingen (SFS) är utformad 
av den svenska riksdagen och det är under denna som skollagen och skolförordningen ligger 
under. Denna innehåller bland annat de grundläggande bestämmelser för grundskolan och det 
är detta som styr och utformar den svenska grundskolan (Riksdagen. 2010. Svensk 
författningssamling (SFS).  Det framgår bland annat enligt dessa bestämmelser och i den 4§ 
att den svenska grundskolan skall omfatta följande ämnen; bild (Bl), engelska (Eng), hem- och 
konsumentkunskap (Hk), idrott och hälsa (Id), matematik (Ma), musik (Mu), 
naturorienterande ämnen (NO) biologi, fysik och kemi, samhällsorienterande ämnen (SO): 
geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, Moderna språk/språkval (Spr), 
slöjd (Sl), svenska eller svenska som andraspråk (Sv), och slutligen även teknik (Tek). De 
nämna ämnen ovanför skall eleven garanteras få undervisning i under grundskolan, oavsett 
vad eleven tycker om dessa ämnen och hur de värderar de olika ämnena.  

Tanken är att dessa obligatoriska ämnen enligt skolförordningen skall förberedda eleverna på 
att ”bli goda samhällsmedborgare” och enligt 2§ i den Svensk författningssamlingen (2010) 
så skall utbildningen ses som följande ”Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 
personlig utveckling samt förbereder eleverna för av vissa ämnen och som svenska skollagen 
ser som obligatoriska. De har svårt att se att ”aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt 
utbildning”. Detta är även något som kan kopplas ihop med grundidén som finns inom 
Waldorfpedagogik samt Vygotskij, det vill säga att samverkan och att komma i kontakt med 
sin omgivning, så kallad interaktion är viktig för vår utveckling (Forssell 2005, s. 116-122). 
Detta låter självfallet som ett mycket bra mål att stäva efter inom den svenska skolan men så 
som det ser ut i verkligheten så är verkligheten den att många elever inte inser vikten de på 
något sätt kommer att ha någon användning för i framtiden och i sin fortsatta utbildning detta 
kan man se av de regelbundna utvärderingar av attitydundersökningar som skolverket 
genomför.   

 

3.2. Läroplanen för grundskolan 2011, Lgr11 
Man kan i de statliga styrdokumenten se att det inte finns, eller rättare sagt inte skall finnas 
någon grund att hävda att vissa av de olika grund- skolans ämnen är viktigare eller mer 
betydelsefulla än andra (Skolverket, 2011).  Alla ämnen skall ses som lika viktiga och de skall 
på ett eller annat sätt integreras och sammanlänkas i den mån det går. Det går dock inte att 
bortse från att de olika ämnena har olika karaktärer och specifika egenskaper så som 
teoretiska eller praktiska. Trotts detta skall dock varje skola och lärare arbeta för att integrera 
dessa och på så sätt få en helhet i undervisningen och i dess olika ämnen. Det står ändå klart 
att trotts att alla ämnen skall få lika mycket uppmärksamhet så har svenska, engelska samt 
matematik fått allt större fokus i undervisningen och detta ser man när det kommer till bland 
annat timplanen, se bilaga 1.  

 

 



Carolina Svensson 
 

4 
 

Enligt den svenska skolans styrdokument gäller även följande: 

”Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och 
lust att fortsätta lära. I undervisningen skall eleverna få utveckla förmågan att dra 
slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina 
slutsatser. Med utgångspunkt i egna erfarenheter och frågor kan eleven utveckla ett 
gott omdöme och få känsla för vad som är väsentligt” (Skolverket, 2011). 

Man kan även läsa på skolverket och i Lgr11 att ”Ett grundläggande mål för grundskolan är 
att alla elever skall känna sig hemma i och känna meningen med, alla skolans ämnen”. 
Vidare kan man läsa i läroplanen och det är varje skolas uppgift att se till att man efter lever 
detta och att se till att varje ämne värdesätts lika mycket och att varje elev ska se alla ämnen 
som meningsfulla och att de kommer ha användning av denna kunskap i framtiden på ett eller 
annat sätt.  

  

3.3. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003  
Den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 är en sammanfattande huvudrapport som 
det svenska skolverket genomför regelbundet. Målet med denna utvärdering är att man ska få 
en god bild över den svenska grundskolans utveckling. Det beskrivs även i denna rapport även 
hur elever ser på skolan och de obligatoriska ämnena som ingår i det svenska skolväsendet. 
Det beskrivs även enligt denna utvärdering tydligt att många elever har en mycket stor och 
varierande uppfattning av de olika obligatoriska ämnena som de har under grundskolan. 
Vidare kan man även läsa att de obligatoriska grundskoleämnena har fått olika 
statusskillnader vilket kan ha påverka elevernas sätt att värdera de olika grundskoleämnena.  

I den utvärdering som skolverket gjort 2003 visar bland annat att de flesta elever anser att de 
praktiska ämnena så som, bild, musik, slöjd, idrott och hälsa och hem och konsumentkunskap 
är mer intressanta än de som är inriktade på teori, det vill säga matematik, språk, 
naturorienterandeämnet och samhällsorienterande ämnet.  Det beskrivs här att många elever 
enligt denna utvärdering anser att de har stor nytta utav svenskan, matematiken och engelskan 
vid vidare studier. Vidare kan man läsa att dessa ämnen är något som eleverna själva anser att 
de kommer att nytta av i framtiden oavsett vad de kommer ha för sysselsättning. Generellt sätt 
anger eleverna på så sätt ett större intresse för de praktiskt-estetiskt inriktade ämnena än för de 
teoretiskt inriktade. Det framgår även i denna utvärdering att de ämnen eleverna uttrycker 
störst intresse för överlag är musik, idrott och hälsa samt engelska.  

Ser man utifrån denna undersökning vill elever ha mer schemalagd tid på de mer praktiska 
ämnena, det framgår främst att de önskar mer tid till idrott och hälsa. Det är enligt denna 
undersökning 2 av 3 elever som önskar mer tid till detta skolämne. Slöjd och musik är även 
ämnen som de vill få mer tid för i skolan. Slöjd är dock ett ämne som många elever anser är 
”onödigt” och som de i framtiden inte kommer ha någon nytta utav.                                                                                                                                                                   
Det framgår att elever anser att de vill minska timmar på matematiken och inom No ämnena, 
den största anledningen till detta är för att dessa ämnen ses som svåra och invecklade. Det 
beskrivs även att de elever som svarat på undersökningen 2003 är allt mer positivare till SO 
ämnena och att detta ämne fått en bättre ”status” sedan 1992 då en liknande undersökning 
genomfördes av skolverket. Vidare kan man läsa att en stor del av eleverna, närmare bestämt 
75 % att de kommer ha mycket stor användning för detta ämne i framtiden. Det ämne som ses 
som mest intressant inom detta block är dock historia. Musik som ses som ett praktiskt-
teoretiskt ämne och även det ett ämne som värderas högt av eleverna själva. I den 
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enkätundersökning jag genomfört framgår det att vissa elever ser detta som ett ämne som 
fungerar som ett ”andningshål där man kan slappna av och vara sig själv”(Anonym, 2011). 

 När det gäller matematik är detta ett ämne som verkar öka i intresse hos eleverna. Det går 
dock inte att bortse från att många elever än idag inte exakt vet varför de lär sig vissa områden 
inom matematiken och dessa områden ses då som onödiga.  

När det gäller skillnader mellan pojkar och flickor framgår det i denna utvärdering som 
skolverket gjort att vissa ämnen tilltalar det andra könet mer än det andra. Bland annat visar 
det sig att pojkar uppskattar och tycker att naturorienterande ämnena engagerar mer 
tillskillnad från vad flickorna tycker. Flickor anser dock överlag att bland annat bild och hem 
och konsumentkunskap engagerar och är mer intressant.  

Det har även genomförts en rad olika fristående undersökningar i Sverige där syftet har varit 
att se elevernas attityd och åsikter kring ett specifikt ämne. Man har i dessa enbart utgått från 
det valda ämnet och utifrån det sett hur eleven uppfattar detta ämne.  

En av dessa som genomfört en utvärdering kring elever syn av idrott och hälsa i uppmaning 
av skolverket var professorn Charlie Eriksson m.fl. (2003) verksam vid Örebro universitet. 
Han genomförde 2002 en undersökning kring elevernas syn på idrott och hälsa i grundskolans 
senare år, i årskurs 9.  I denna undersökning framgick det att de flesta av de tillfrågade 9: 
onde klassare ansåg att ämnet idrott och hälsa var meningsfullt och de hade en positiv 
inställning till detta ämne.  Det framgick även i denna undersökning att de flesta elever, mer 
än hälften ville ha mer idrott och hälsa på schemat och att det var för lite så som det var 
(2003). 

Man kan även i en doktorsavhandling av Hansson, (2010, s. 60-61) läsa om hur elever i 
grundskolans senare år såg på det samhällsorienterande ämnet historia samt vilken 
uppfattning de hade kring detta ämne. Enligt denna undersökning har elever i denna ålder 
oftast en positiv uppfattning av ämnet då de främst anser att detta ämne ger en bakgrund till 
nuet och att man i och med detta får en förklaring till varför världen och samhället ser ut som 
det gör idag. 

 

3.4. Pedagogiska teorier 
När det gäller forskning och teorier inom detta område, det vill säga hur eleverna själva ser på 
skolans obligatoriska ämnen så finns det väldigt få ställen att vända sig till för att hitta fakta 
som just lyfter fram elevernas syn på de obligatoriska ämnena. Skolverket genomför som sagt 
dock regelbundet en utvärdering över den svenska grundskolan för att kunna se över kvalitén 
och hur synen på skolans olika delar ser ut. Som jag tidigare nämnt så framgår det i denna 
undersökning hur eleverna ser på de obligatoriska ämnena samt hur de värderar dessa. 
Förutom denna undersökning finns det få utvärderingar där man utgår från elevernas sätt att 
se på ämnena i skolan. Det finns dock några teoretiska perspektiv och teorier som man kan 
koppla till elevernas intresse och syn på de olika ämnen och varför man uppfattar vissa ämnen 
som de gör och framför allt hur omgivningen i viss mån kan påverka elevens syn på detta.  

 

3.4.1. Lev. S. Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet är enligt den ryske pedagogen och filosofen Lev. S. 
Vygotskij (1896-1934) en viktig del när det gäller lärande och utvecklande av individen, i 
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detta fall eleven. (Forssell, 2005). En stark ståndpunkt som han använder sig utav i sin 
pedagogik är att det är omgivningen som påverkar samt avgör individens utveckling och 
prestation. Man påverkas av vad som sker runtomkring en själv och utifrån detta utformas 
man och utvecklas. Här har läraren, vänner och även föräldrar en viktig roll för barns och 
ungdomars utveckling. Dessa har enligt Lev. S. Vygotskij mycket stor inverkan på eleven och 
att dessa till stor grad påverka hur eleverna ser samt tar till sig de olika obligatoriska ämnena. 
Det krävs enligt Vygotskij att eleverna har en bra relation med bland annat läraren för att de 
ska kunna ta till sig kunskap och för att kunna förstå innehållet i det som de skall lära i sig i 
skolan. För att elever skall kunna ta till sig kunskap och lära sig att bland annat att tänka i sin 
vardag och i skolan krävs det att han eller hon har någon att interagera med. Detta kan vara 
och brukar vara en person som redan kan mer, det vill säga en lärare.  Detta bygger på 
interaktion mellan människor och detta leder till att man som människa kan ta till sig kunskap, 
genom att tänka och agera inom samhällets normer (2005). 

Enligt det sociokulturella perspektivet så är vi människor biologiska och kulturella varelser 
som under vår uppväxt genomgår en utveckling som regleras och till viss del även styrs av 
biologiska processer (Forssell, 2005, s 116). Vidare kan man läsa att genom denna process 
utvecklar vi människor förmågor så som att kontrollera vår kropp i olika grader som till 
exempel att gå, springa och att fixera våra blickar. Vi kommer sedan att påverkas av de yttre 
faktorerna, de så kallade sociokulturella faktorerna. Denna utveckling och sker främst genom 
språket och genom att vi kommunicerar med varandra.” varje gång en människa rör sig i den 
givna kulturen förändras den. Hon lägger till, drar ifrån, jämnar ut, förstärker, ta bort. 
(Strandberg, 2006, s. 99). Vi påverkas alltså enligt Lev. S. Vygotskij av interaktion med vår 
omgivning som bygger främst på språket och detta kan man även se finns inom skolan och 
när det gäller uppfattningen av de olika ämnena. Omgivningen påverkar alltså oss individer 
hur vi uppfattar vissa saker så som ämnets betydelse i grundskolan 

Det framgår vilket redogörs senare att stor del av eleverna värderar högt de ämnen som är mer 
praktisk-teoretiska ämnen, det vill säga idrott och hälsa, bild, slöjd, musik samt hem och 
konsumentkunskap. Många elever vill ha mer utav dessa ämnen och de anser att detta 
utvecklar dem. De vill vara kreativa och skapa utifrån sin fantasi och möjligheter. Samtidigt 
framgår det även att stor del utav informanterna anser att de även värderar de mer teoretiska 
ämnena så som, språk, matematik, no, so samt teknik då detta är mer teoretiskt och då de får 
använda sig utav paper och penna. Sociokulturella teorin handlar mycket om det social och 
man anser att lärande är något social i grunden. Det gäller för skolan att skapa goda 
förutsättningar utifrån eleverna och utifrån deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är 
även mycket viktigt att man är tydlig från skolans håll varför dessa ämnen finns med i 
skolplanen och att dessa ämnen ges en god utbildningskontext.  

 

3.4.2. Lev. S. Vygotskij och kreativitet 
Enligt Strandberg (2006, s. 99-100) så har kreativitet en viktig roll i vardagen och han menar 
att detta utformar oss på det sociala planet. Vygotskij anser och som han även nämner i sin 
bok att detta är ett viktigt område i skolan och att det måste finas plats för kreativitet inom alla 
skolans ämne oavsett om det är en teoretiskt eller praktiskt-estetiskt inriktning. Kreativitet 
hjälper oss människor att finna intresse och möjlighet att se över våra inre psykologiska 
processer. Vidare kan man läsa att vi människor förhåller oss till verkligheten på två sätt. Det 
första är att vi som individer återskapar det som redan skett och det som redan finns i 
verkligheten, det andra blir sedan att skapa något nytt. Dessa två delar hjälper oss människor 
att utvecklas så som att vi utvecklar en förmåga att anpassa oss till det samhälle som redan 
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finns och som redan skapats samt att vi är individer som lär oss utvecklas samt att kunna 
förändra vår framtid och vad som skall komma. Detta arbetssätt får oss att öppna upp oss för 
nya saker och för att vilja lära oss och ta till oss nya områden och kunskap (2006, s 99).  

 

3.4.3. Lev. S. Vygotskij och självförtroende 
När det gäller självförtroende ser man att de elever som har dåligt självförtroende ofta redan i 
inledningen av ett arbetsområde känner att uppgiften är tung och omöjlig att genomföra och 
att lösa. ”uppgiften blir ett oändligt berg” (Strandberg, 2006, s. 130). Känslan av att 
uppgiften/uppgifterna är tunga infrias. De uppfattar det som om de inte kommer klara av 
uppgiften och man känner en hård press och många elever får uppfattningen av att lösningen 
skall vara på ett visst sätt, sås om läraren vill ha det. Detta kan leda till att eleven med mindre 
bra självförtroende ger upp i förtid utan att ens försöka. 

”När känslan av att ”kan inte” uppstår, skapas inga alternativa infallsvinklar- 
annat än att hoppa över. Ibland hoppar man över allt”. Det fortsätter sedan med 
”Om eleven trots stor vånda ändå kommer in i uppgiften arbetar hon eller han 
med samma energi med det som är lätt som det som är svårt, och blir därmed 
fort uttröttad” (2006, s. 130). 

Strandberg (2006, s. 130) menar att de elever som har dåligt självförtroende ofta redan i 
inledningen av ett arbetsområde känner att uppgiften är tung och omöjlig att genomföra och 
lösa. Känslan av att man inte kommer klara av uppgiften skapas och man känner både press 
och man får uppfattningen av att lösningen skall vara på ett visst sätt. Detta kan leda till att 
eleven ger upp i förtid utan att ens försöka och de kan även se området samt ämnet ses som 
tråkigt. Detta kan påverka elevens sätt att se på ämnena. De ämnen som de tycker är svåra och 
komplicerade blir lätt tråkiga och de ser i viss mån dessa ämnen som mindre viktiga och 
ointressanta. 

 

3.4.4. Waldorfpedagogiken 
Enligt skollagen skall skolan och dess verksamhet arbeta för att göra eleven till en god 
samhällsmedborgare ”Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling 
samt förbereder eleverna för aktiva livsval som ligger till grund för fortsatt utbildning” 
Sveriges Riksdagen, skollagen 2010, kap §2 ).  Enligt den traditionella Waldorfpedagogiken 
nämner man här vikten av att varje individ skall och behöver på ett eller annat sätt samverka 
och komma i kontakt med sin omgivning, så kallad interaktion. Man behöver detta för att 
kunna utvecklas och för att kunna bli en bra samhällsmedborgare. Utan denna samverkan kan 
inte individen utvecklas, varken socialt samt kunskapsmässigt (Forssell, 2005). Man utgår här 
i likhet med Vygotskijs sociokulturella perspektivet att samspelet har en mycket stor 
betydelse för varje individs utveckling, framför allt för barn och ungdomar (Hwang och 
Nilsson, 2003). 

 

3.4.5. Jean Piaget och det kognitiva perspektivet  
Enligt den schweiziska pedagogen Jean Piaget (1896-1980) så strävar vi människor hela tiden 
att förstå och begripa vår omgivning (Hwang och Nilsson, 2003, s. 46) Vi vill vara dem som 
styr detta och vi vill veta vad som händer i omgivningen för att helt enkelt kunna ha kontroll 
över händelser och saker som sker i vår närhet. Jean Piaget ville genom sitt kognitiva 
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perspektiv ta del utav och lära sig utav barns och ungdomars tankeprocess och hur denna 
utvecklas genom åldrarna. Han kallar detta för kognitiva utvecklingen och när barnet uppnår 
en ålder vid 12 och under tonåren så inträder de i ett stadie som fått namn för formell 
operationernas stadium (2003, s. 47). Man kan fortsätta att läsa att barn och ungdomar kan i 
och med detta tänka abstrakt. Det är även vid denna ålder som barnet och tonåringen inser att 
det är de som kan allt och att de vet alls som är värt att behöva veta. Man uppfattar att allt som 
alla andra vet är av mindre vikt och att man själv kan avgöra vad man ville kunna och vad 
man behöver kunna och känna till. Det är även vid denna tid som de börjar finna ett intresse i 
att diskutera så som ämnen etik, politik och andra saker som sker i samhället (2003, s 47). 
Man kan alltså vid denna ålder själv ta ställning till vad som ses som viktigt och detta 
påverkar sättet att tolka samt hur man ser på vissa ämnen i skolan. Man ”bryr sig” inte om vad 
andra säger och man skapar självuppfattningar om ämnet och ämnets betydelse utifrån vilket 
intresse man själv har.  

 

3.4.6. James Marcias och identitetsutveckling 
Psykologen James Marcias är en av dem som arbetar med identitetsutveckling och hur denna 
utveckling ser ut och hur vi skapar oss en identitet. (Hwang och Nilsson, 2003, s. 241).Enligt 
James Marcias så bygger denna utveckling på att man börjar utforska samt att man börjar ta 
ställning i olika frågor, så som politiska, etiska, moraliska samt vad man anser är viktigt 
respektive mindre viktigt för en själv. Denna utveckling kan delas in i mindre grupper och den 
första gruppen som fått namnet en fullbordad identitet (2003, s .241)I denna identitet kan barn 
och ungdomar se över samt reflektera över sina handlingar. De får även en klar bild över vilka 
mål de har i livet samt vad de ska göra för att kunna nå ditt. De kan i och med detta se vilka 
ämnen i skolan som har betydelse för dem och för deras framtid. 

 

4. Metod 

4.1. Kvantitativ eller kvalitativ studie 
I forskningssammanhang och när det gäller att samla in underslag till sitt syfte använder man 
sig utav två olika metoder. Dessa två är den kvantitativa studien samt den kvalitativa studien.  
Dessa två studier skiljer sig åt och de lägger tyngd på två olika sätt att forska på. Enligt Patel 
och Davidsson (1994) inriktar sig den kvantitativa forskningen på den statiska analysen och 
bearbetningen. De fortsätter sedan vidare med att nämna den andra metoden, det vill säga den 
som är kvalitativ. Denna inriktar sin forskning samt vänder sig till den verbala analysen.  

”Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man 
göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller 
att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (Trost, 2001, s. 22).   

Trost (2001, s. 17) menar vidare att det finns olika uppfattningar kring dessa två metoder samt 
när man skall eller bör använda de olika studierna och i vilket sammanhang. Vidare kan man 
läsa enligt (2001) att man skall för det första välja den studien som passar bäst utifrån det 
syfte man har samt utifrån vilka frågeställningar man använder sig av och som man vill få 
svar på. Han fortsätter sedan med att förklara synen på dessa två sätt att bearbeta och 
analysera utifrån ”Kvalitativa studier anser inte sällan vara mindre värda än 
kvantitativa”(2001, s. 17). Trost (2001, s. 17) menar dock vidare att dessa två studier är lika 
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viktiga och har ett stort värde beroende på vad man vill få fram för resultat. Man ska använda 
sig utav den kvantitativ studie om vill utgår från och om man vill kunna ange frekvenser. Vill 
man däremot använda sig utav procent av något bör man istället använda sig utav kvantitativ 
studie (2001, s. 23). 

 

4.2. Val av metod  
Jag valde att använda mig utav enkäter för att kunna få ut ett så tydligt resultat som möjligt av 
den undersökning jag genomförde och för att kunna få en så bra grund som möjligt för att 
kunna besvara mina frågeställningar. Jag valde att använda mig av gruppenkäter istället för 
intervjuer då jag genom detta kunna nå ut till en större grupp elever och på så sätt kunna få en 
större överblick över vad de överlag tycker. Detta leder till ett bättre resultat som jag sedan 
kunde bearbeta och arbeta med. Jag använder mig utav både kvantitativa frågeställningar 
vilket är så kallade icke öppna frågor men jag har även använt mig utav kvalitativ, det vill 
säga öppna frågor där svaren kan fördjupas och utvecklas av informanterna. Jag har valt att 
använda mig utav båda dessa studier med tyngden på den kvantitativa studien. Trost (2001, s. 
17) menar att man kan använda sig och kombinera dessa två studier att undersöka på. 

 

4.3. Population och Urval 
Jag valde att vända mig till elever i årskurs nio. Anledningen till varför jag valde att enbart 
vända mig till denna population var för att alla i denna grupp stöt på alla de obligatoriska 
svenska skolämnena under sin skoltid. De är i slutet av sin utbildning på högstadienivå. Detta 
skulle enligt mig leda till att de flesta skulle ha en klar och tydlig attityd och uppfattning av de 
olika skolämnena.  

Tanken var från början att jag skulle vända mig till två olika grundskolor, årskurs 9. Detta 
ändrades i inledningen av arbetet på grund av tidsbrist. Denna enkät vänder sig därför till en 
kommunal högstadieskola, årskurs 9, någonstans i Sverige. Totalt är det 94 elever i årskurs 9 
som deltog i undersökningen. Av dessa är 63 pojkar och 31 är flickor.  

 

4.4. Genomförandet  
Den första kontakten jag tog var med den utvalda skolans rektor. Det är med henne jag sedan i 
förstahand har haft kontakt med under arbetets gång. Efter att skolans rektor fört en dialog 
med 9:ornas mentorer fick jag hennes godkännande att genomföra enkätundersökningen på 
skolan. Den färdiga enkäten skickades i sin tur till rektors så att hon skulle kunna se över den 
och får en inblick i mitt arbete. Jag fick sedan en dag och en tid där jag skulle kunna besöka 
skolan och de nior som var tänkt skulle få medverka.  

Eftersom deltagande i denna undersökning är under 18 år, det vill säga inte myndiga krävs det 
att jag innan genomförandet av undersökningen informerat elevernas vårdnadshavare så att de 
antingen kan godkänna eller avböja att just deras barn skall delta. Denna information 
skickades ut via skolans rektor och det var ingen som hade något emot att deras barn skulle 
delta. Jag valde att själv delta och vara närvarade när enkäten ägde rum (Trost, 2001). Jag 
kunde i och med detta själv presentera syftet och jag kunde även besvara eventuella frågor 
som skulle kunna dyka upp om själva enkäten. Enkäten har besvarats enskilt och under den 
ordinarie mentors tid som eleverna har inlagt i sitt schema.  
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4.5. Enkätens utformning 
När det gäller upplägget av själva enkäten valde jag att inleda enkäten med en introduktion 
där jag presenterar mig själv. Enligt Patel och Davidsson (1994, s. 62-63) är mycket viktigt att 
man klargör själva syftet med enkäten så att eleven i detta fall förstår dess innebörd samt att 
varje individs delaktighet och svar är viktiga. Det framgår därför i min introduktion vilket 
själva syftet är. Jag har i denna enkät valt att använda mig av så få frågor som möjligt för att 
inte ”tråka” ut informanterna och på så sätt kunna få ut så mycket som möjligt med de frågor 
jag valde att använda mig utav (1994, s. 68). Sammanlagt bestod enkäten av fem stycken 
sidor med totalt 17 frågor. Den kompletta enkäten redovisas i bilaga 2.  

Enkäten inleds med singelfrågor som är lätta att besvara och som bara kan ha ett rätt svar i 
detta fall var det vilken skola de gick på, deras ålder samt köns tillhörighet. Jag hade även 
frågor som rörde elevens tankar om framtiden och vad de just nu kan tänka sig och vill arbeta 
med. Anledningen till att jag ville ha med denna fråga om deras framtidsdrömmar var för att 
se om det fanns någon koppling till deras syn på de obligatoriska ämnena. Jag hade även en 
fråga som rörde elevens föräldrar och vilka yrken de hade. Dessa två frågor kan ses som 
omotiverat att använda sig utav i denna form av enkät men jag valde ändå att ha med dessa 
två för att själv kunna se om det fanns några kopplingar till elevernas attityd till skolämnena.   

Efter dessa frågor fortsatte jag sedan med attitydfrågor som skulle besvaras av informanterna 
genom att markera med kryss. Denna fråga behandlade deltagnas syn, det vill säga elevernas 
och hur de värdesätter de olika skolämnena och dess betydelse.  Det är just denna del som jag 
sen kom att använde mig mest utav när det kom till resultatredovisningen. 

Jag använde jag mig sedan utav två frågor som bestod av att rangordna två olika områden. 
Dessa områden var naturorienterande ämnena (NO) och samhällsorienterande ämnena (SO). 
Jag valde att ha dessa två frågor för att kunna se vilka moment i dessa ämnen som de sågs 
som viktigast och betydelsefullast. Jag har dock inte lagt någon större tyngd på denna del i 
resultatredovisningen. 

Därefter är frågorna allt mer öppnare. Enligt Trost (2001, s. 72) skall man helst undvika att 
använda sig utav öppna frågor då dessa är mycket tidskrävande samt att informanterna kan 
välja att inte besvara frågorna då de ej är vana att skriva eller då de på något sätt är osäkra på 
sitt svar. Trotts detta valde jag att använda mig utav just öppna frågor, allt för att få höra 
elevernas egna ord och tankar. Dessa först frågorna i enkäten skulle besvaras kort och sedan 
efter det utvecklas. Jag valde när det gäller de sista frågorna som var öppna att använda mig 
utav följd frågor, allt för att göra det så enkelt och simpelt som möjligt för de som deltog det 
vill säga eleverna.  Jag avslutade sedan enkätformuläret genom att ha en punkt där de 
deltagande kunde reflektera och kommentera om det var något de funderade kring och som de 
tyckte saknades som de ville nämna. Det fanns alltså utrymme för egna kommentarer och där 
informanterna skulle kunna tilläga något om han eller hon så önskade. Det ges då tillfälle för 
informanten avreagera sig om hon eller han så vill och detta kan man ha användning av i 
fortsatt arbete (2001, s.72-73). 

När det gällde frågan om anonymitet eller inte så valde jag att göra en enkät som vilade på 
anonymitet och där det inte framgick vem som svarat. Syftet var och är med denna 
undersökning att få en generell bild av elevernas syn på de svenska obligatoriska ämnena och 
därför är det inte av vikt vem det är som har svarat. Det enda jag ville var dock att det skulle 
framgå vilket kön de var, de vill säga pojke eller flicka. När jag formade denna enkät såg jag 
över om det fanns några frågor som kunde ses som känsliga på ett eller annat sätt. I en del av 
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denna undersökning bad jag om att få veta informantens föräldrars arbetssyssla. Detta kan i 
många fall ses som en känslig fråga och som vissa inte vill svara på. Jag valde att ta med 
denna fråga för att kunna se om det fanns ett mönster mellan vad föräldern jobbade med och 
med elevens syn på skolans ämne samt vad han eller hon ville jobba med i framtiden. Detta är 
som sagt dock inget jag har använt mig utav i enkäten eller som sammanställts: Det var enbart 
för att kunna se om det fanns några paralleller. 

 

4.6. Reliabilitet och validitet 
Varje gång man genomför en undersökning bör man se över undersökningens tillförlitlighet 
och även dess saklighet. När man arbetar med enkäter är det viktigt att se till att de frågor som 
man använder sig utav inte är negationer, det vill säga att de är krångliga (Trost, 2001, s. 87). 
Vid enkätundersökningar vill man få ut så mycket som möjligt genom de svar man får in och 
för att få detta krävs det att det inte uppstår några oklarheter för informanterna. Det är det är 
därför viktigt att de frågorna man ställer i enkäten är tydliga och att man använder sig utav ett 
tydligt, enkelt och klart språk (2001, s. 80).  Dessutom menar Trost (s. 87) att genom 
missförstånd i frågorna så kan det leda till att det resultatet blir av låg reliabilitet, detta är 
något man inte vill ha då detta kan bli missvisande i resultatet. Man skall heller helst inte 
använda sig utav fler frågor i en fråga utan enbart koncentrera sig på en fråga åt gången, detta 
kan även det leda till missförstånd och frågan kan bli svår att tyda för informanterna. Jag har i 
och med detta valt att använda mig utav så korta och enkla frågor som möjligt för att detta ska 
minska missförstånden. Jag har även varit noga med att använda mig utav svart alternativ som 
är väsentliga och som berör frågorna i enkäten. Jag anser att mitt resultat av denna studie 
utifrån mitt syfte samt frågeställningar har en relativ hög reliabilitet samt validitet.  

 

4.7. Sammanställning och bearbetning  
Enkäterna samlades in för att sammanställas för att få ett resultat utifrån det syftet och 
frågeställningarna som jag hade och som enkäten byggde på. Informanternas svar 
sammanställdes och beräknades med hjälp av ett kalkylprogram. Efter det utformar jag 
diagram, så som stapeldiagram och cirkeldiagram där det framgick antal och procentsats på 
ett klart och tydligt sätt. Jag valde sedan att använda mig till största del av den enkät som 
bestod utav attitydfrågan och det är just den delen som till största del ligger till grund för 
resultatredovisningen. 

 

5. Resultat 
 

I det resultat som bygger på enkäten som besvarats av informanterna kommer jag här 
redogöra varje ämne var och en för sig för att tydligt kunna beskriva och åskådliggöra vilken 
attityd eleverna har gentemot varje ämne i grundskolan. Här är det de attitydfrågor som 
besvaras av informanterna som ligger till grund. Det kompletta resultatet redovisas i 
procentform i bilaga 4.  

Jag har även i figur nedanför redogjort vad som skiljer flickor och pojkar och deras attityd till 
de olika skolämnena. Jag har sedan valt att ser över vad eleverna har för tankar kring de olika 
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ämnena, jag utgår då ifrån vad de flesta överlag tycker är viktigt för framtiden, vad som är 
intressant, vad som är mindre intressant samt vad de anstränger sig mest i. 5.1. Elevens 
värdering av de svenska obligatoriska skolämnena 

 

Figur 1.1 Elevens värdering av de svenska obligatoriska skolämnena 

 

5.1.1. Matematik (Ma): De flesta eleverna anser att ämnet matematik är mycket meningsfullt 
(43 %) eller ganska meningsfullt (47 %). Det är dock 2 % som anser att det detta ämne inte 
har någon betydelse alls för dem och det är 8 % som anser att matematik har liten betydelse. 
Några kommentarer från eleverna angående matematiken: Enligt de kommentarer jag har ta 
del av från eleverna så är det många som anser att matematik är ett ämne som de kommer 
behöva använda sig utav i framtiden, både när det gäller studier, jobb samt till vardagen. 
Många anser att man måste kunna räkna och att det används överallt på ett eller annat sätt. 
Dock är det samtidigt många som anser att detta är ett tråkigt ämne som både är svårt och att 
det enbart innehåller upprepningar. De som säger att de är bra på det anser att ämnet är roligt, 
de som anser att det är svårt anser att det är mindre roligt och inte intressant.  

 

5.1.2. Svenska (Sv): När det gäller svenskan som är vårt modersmål så är det 45 % av de 
elever som svarat att de anser att detta är ett ganska meningsfullt ämne. Respektive 35 % som 
anser att detta är ett mycket viktigt och meningsfullt ämne. Det visar sig även att 15 % anser 
att svenskan som ämne har liten betydelse samt 5 % som anser att det inte har någon betydelse 
för dem i deras utbildning
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Figur 2.2 Elevers syn på ämnet svenska. 

 

Några kommentarer från eleverna angående svenskan: Många anstränger sig i detta ämne då 
de anser att det är roligt och att det är viktigt att kunna, det är bra med ett gott och utvecklats 
språkbruk. Både när det gäller att skriva och att tala. En del som även gett kommentarer om 
svenska ämnet anser att de redan kan allt och att de inte behöver lära sig mer om det. Det 
framgår att några anser att detta är ett ämne som är mindre roligt då de anser att det enbart är 
upprepningar samt att grammatiken är tråkig 

 

 

5.1.3. Engelska (Eng): De flesta eleverna anser att ämnet engelska är mycket meningsfullt och 
det är hela 60 % ser det som ett viktigt ämne, det är även 25 % som anser att det är ganska 
viktigt. Det är däremot 10 % som tycker att det har liten betydelse samt 1 % som anser att det 
har liten betydelse för dem..  
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Figur 2.3  Elevers syn på ämnet engelskan. 

 

Några kommentarer från eleverna angående engelskan: Många anser att engelska är mer eller 
mindre viktigt enligt denna undersökning. Utifrån vad eleverna själv och som framgår i de 
mer öppna frågorna är att de flesta tycker att engelska är viktigt då detta är något som talas 
mer eller mindre över hela världen. Man bör kunna veta hur man talar engelska för att kunna 
resa och för att kunna göra sig förstådd samt kunna första andra 

 

5.1.4. Moderna språk (Spr): Inom ämnet moderna språk ingår antingen tyska, spanska eller 
franska. Enligt eleverna själva anser hela 27 % att detta ämne inte är meningsfullt för just 
dem, 40 % anser att det har lite betydelse. 9 % anser att det har mycket stor betydelse samt 24 
% som anser att det har ganska stor betydelse.          
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Figur 2.9 Elevers syn på ämnet moderna språk (tyska, spanska och franska) 

 

Några kommentarer från eleverna angående moderna språket: De elever som har 
kommenterat detta ämne förstår inte varför man ska lära sig något av dessa språk, det vill säga 
spanska, franska eller tysk. Många vilket även visar sig i resultatet anser att just detta ämne är 
oviktigt då de menar på att de inte kommer ha användning av detta i framtiden. 

 

5.1.5. Samhällsorienterande ämnen (SO): Enligt eleverna är det 33 % av dem som anser att 
detta är ett ämne som är mycket meningsfullt och betydelsefullt. 44 % anser att det har en 
ganska stor betydelse. 16 % av eleverna har uppfattningen att det har en liten betydelse och 7 
anser att det inte har någon mening med ämnet och att det inte påverkar dem. För att se hela 
resultatet se bilaga 2:7 

Några kommentarer från eleverna angående samhällsorienterande ämnet: Många anser att 
detta är ett intressant område som är betydelsefullt samt mycket varierande. Många av de som 
kommenterat detta ämne anser att det är viktigt med allmänbildning och att lära sig om andra 
kulturer men även hur Sverige styrs. Vissa menar även att detta inte är ett ämne som är 
konkret och att det inte finns något rätt och fel. Andra menar även att detta är ett svårt ämne 
och att det gör att det blir mindre intressant.  

 

5.1.6. Naturorienterande ämnet (NO): Enligt resultatet är det 19 % som anser att detta är ett 
mycket betydelsefullt ämne för just dem. 44 % anser att det är ett ganska viktigt ämne. 26 % 
anser att det är ett ämne som är av mindre betydelse och 11 % har uppfattningen av att det inte 
har någon betydelse alls. För att se hela resultatet se bilaga 2:8 

Några kommentarer från eleverna angående naturorienterande ämnet: Många elever anser 
att detta är ett ämne som är svårt och ointressant. Många ser det som väldigt omfattande och 
mycket att lära sig. Många anser även att de inte kommer ha användning för detta block i sin 
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framtid. Samtidigt finns det även dem som anser att detta är viktigt då det informerar om 
sjukdomar osv.  

 

5.1.7. Teknik (Tk): Även teknik som ämne har stor spridning i hur meningsfullt det ses, det är 
16% som anser att det är mycket betydelsefullt, samt 45 % av eleverna som anser att det är 
ganska meningsfullt. Däremot är det 30 % som anser att det är just är lite meningsfullt för just 
dem samt 9 som tycker att det inte alls är meningsfullt. För att se hela resultatet se bilaga 2:6 

Några kommentarer från eleverna angående tekniken: Många elever som kommenterat något 
om detta ämne anser att detta är något som är svårt och som inte intresserar dem. Finns även 
de som anser att detta är ett ämne som är mindre viktigt gentemot de andra ämnena som de 
har. Det finns dock de som anser att detta är ett viktigt ämne, de som anser detta har som mål 
att i framtiden arbete inom något som rör tekniken. Några påpekar även här att detta är ett 
praktiskt ämne och att det är det som gör det intressant. 

 

5.1.8. Idrott och Hälsa (Id): I undersökningen visar det sig att det är hela 42 % som anser att 
detta är ett meningsfullt ämne, 36 % anser att det är ganska meningsfullt. Det finns dock de 
elever som även anser att detta är ett ämne som ses som mindre viktig. 18 % anser att det har 
en liten betydelse och 4 % anser att det inte har någon som helst betydelse.                

                       

                                       
Figur 2.4: Elevernas syn på ämnet idrott och hälsa (id) 

 

Några kommentarer från eleverna angående idrott och hälsa: Många som kommenterat detta 
ämne anser att det som gör detta ämne till ett intressant och roligt ämne är för att det är 
praktiskt och att man får röra på dig. Några av eleverna påpekar vikten av att just motionera 
och att röra på sig. Andra elever tycker att ämnet är roligt och användbart då de är bra på det 
och att det är bra för att man lär sig att samarbeta med andra människor. De som tycker att det 
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är av mindre nytta anser att man enbart gör samma sak hela tiden och att de inte har intresse 
av just själva idrottsmomentet.  Det framgår även att några anser att detta passar dem då de 
håller på med idrott på sin fritid samt att de vill ha bra betyg i det. De säger även att man i 
detta ämne slipper att skriva och att de ser detta ämne som ett avbrott i själva pluggandet. 
Många anser även att grammatiken är tråkigt. 

 

5.1.9. Hem och konsumentkunskap (Hk): När det kommer till ämnet hem och 
konsumentkunskap är det stor spridning på vad eleverna tycker. Det är här 29 % som anser att 
detta ämne har liten betydelse och 2 % som anser att det inte har någon betydelse. 45 % 
respektive 24 % anser att det har ganska samt mycket stor betydelse för eleven och att det ses 
som meningsfullt. För att se hela resultatet se bilaga 2:5 

Några kommentarer från eleverna angående Hem och konsumentkunskap: Många av dem 
som nämnt hem och konsumentkunskap anser att detta är något som de har stort intresse av då 
detta är något som de kan tänka sig att arbeta med, så som kock eller något likande. Några 
anser även att det är viktigt att kunna laga mat och att det är rolig. Vissa elever har även 
påpekat att det är ett praktiskt ämne och att det är det som gör det till ett intressant ämne.  

 

5.1.10. Bild (Bl): Inom detta ämne är det 47 % av alla deltagande elever som anser att detta är 
ett ämne som har liten betydelse. 24 % upplever att detta ämne inte har någon mening för 
dem. 9 % anser att det har mycket stor betydelse och 20 % anser att detta är ett ämne som är 
ganska meningsfullt.   

                                     
Figur 2.10 Elevers syn på ämnet bild. 

 

Några kommentarer från eleverna angående bild: Många elever anser att detta är ett ämne 
som man inte behöver om man inte tänker jobba med att just måla så som att bli konstnär eller 
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liknande. De som dock kan se sig själva arbeta med att måla i olika former ser detta ämne som 
intressant, roligt och väldigt användbart. Många säger även att detta är ett ämne som de tycker 
om då det är ett praktiskt ämne som är avslappnande. 

 

5.1.11. Musik (Mu): Enligt enkäten är det 46 % som anser att detta är ett ämne som är av liten 
betydelse för dem, det är 14 % som anser att musik är ett ämne som inte har någon betydelse. 
25 % uppfattar ämnet som ganska viktigt och 15 anser att det har mycket betydelsefullt. För 
att se hela resultatet se bilaga 2:11 

Några kommentarer från eleverna angående musik: Många elever anser att detta är ett ämne 
som man bara har och som de egentligen inte har någon större nytta av. De som däremot anser 
att detta är ett intressant och viktigt ämne vill i framtiden arbeta med just musik. De gillar att 
sjunga och spela och några har påpekat att detta är ett ämne som ses som praktiskt. 

 

5.1.12. Slöjd (Sl): Detta ämne ingår både textil och trä-metall slöjd. 40 % av de tillfrågade 
anser att detta ämne är ganska meningsfullt, samt 16 % som anser att detta är ett ämne som är 
mycket betydelsefull. 10 % anser att detta ämne inte har någon betydelse för dem och 34 
anser att det har liten betydelse. För att se hela resultatet se bilaga 2:12 

Några kommentarer från eleverna angående slöjd: De flesta ser detta som ett intressant och 
roligt ämne där de får möjligt het att tillverka något på egenhand och vara kreativa. Någon har 
även påpekat att detta är ett ämne i skolan som man inte behöver plugga på och att detta på 
ämne på så sätt inte är ett ämne som man måste anstränga sig i. De som anser att detta är ett 
ämne är ett ämne av mindre vikt i skolan anser att detta inte är något som de har någon nytta i 
och att de bara tycker att det är tråkigt och onödigt. 

                                
5.2 Fördelning av pojkar och flickor i årskurs 

                                     
Figur 1.2 Pojkars värdering av de svenska obligatoriska skolämnena                        
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Genom att se över fördelningen mellan pojkar och flickor ser vi att det finns skillnader i deras 
sätt att uppfatta ämnets meningsfullhet. Det som visar sig är att flickor värdesätter mer de 
ämnen som ses som teoretiska. Pojkar däremot anser att det är viktigt med de praktiska-
estetiska och där framhåller de framför allt ämnet idrott och hälsa. Detta framgår även från 
den utvärdering som skolverket genomfört 2003. Trots de skillnader som finns inser dock de 
flesta att matematik, engelska och svenska är viktigt och att det är meningsfullt för dem och 
att det är viktiga ämnen. Både pojkar och flickor anser att engelskan är av stor viktig för dem 
och att detta är det viktigaste i skolan. Moderna språk är däremot något som både pojkar och 
flickor anser är av mindre betydelse och att de inte inser varför de har detta ämne i schemat.  

                                     
Figur 1.3 Flickors värdering av de svenska obligatoriska skolämnena 
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6. Diskussion 
Jag har valt att dela in diskussionen i två delar, i den första delen inriktar jag diskussionen av 
valet av metod. Den andra delen inriktar jag diskussionen mot det resultat jag fått utav 
undersökningen. Jag diskuterar där bland annat skillnaderna mellan pojkar och flickor och hur 
de ser på de olika ämnena, skillnaden och uppfattningen om de teoretiska och praktiska 
ämnena samt vad det är som gör att eleverna anser att vissa ämnen ses som mer meningsfulla 
respektive mindre meningsfulla.  

 

6.1. Metoddiskussion 
När jag har bearbetat enkäten som jag valde som metod utgick jag från ett kritiskt 
förhållningssätt. Jag ville inte styras av mina egna uppfattningar utan enbart redogöra vad som 
framgick i resultatet. Detta är relativt svårt då man själv uppfattar vissa ämnen på ett visst sätt 
och att man gärna omedvetet i och med det drar för snabba slutsatser vad eleverna menar och 
vad de vill få sagt utav sina svar och kommentarer. Jag anser dock att det resultat jag fått har 
en hög reliabilitet samt validitet.  

Från början var det tänkt att jag skulle vända mig till två olika skolor i Sverige. Detta blev 
dock inte fallet på grund utav tidsbrist. Jag valde i och med detta enbart vända mig till en 
kommunal skola i Sverige. Detta resulterade i att jag inte nåde ut till så många som jag 
egentligen hade velat från början men jag fick trotts detta ändå ett relativt gott svarsantal som 
jag sedan kunde bygga mitt resultat av. I efterhand kan man se att man kunde ha varit lite 
tydligare med frågorna, jag syftar då främst på de delar som jag inte använt mig utav. Jag 
uppfattade även att trotts att jag valde att använda mig utav så få frågor som möjligt att jag 
ändå kunde ha minskat ännu mera på fråge antalen. Man såg nämligen en tendens att svaren 
blev allt kortare och i en mindre omfattning ju längre man kom i enkäten. Trotts detta känner 
jag att jag fick det underlag jag behövde för att kunna bearbeta. I efterhand kan man ställa sig 
frågan om det kanske hade gett ett tydligare resultat om jag hade använt mig utav intervjuer 
istället eller om jag kombinerat enkät samt intervjuer. Jag anser dock att jag valde rätt metod 
då jag valde att enbart använda mig av enkäter i denna studie. Steinar Kvale och Svend 
Brinkmann (2009, s. 129-130) menar att om man skall genomföra en studie som bygger på 
intervjuer bör man intervjua mellan 5 och 25 informanter för att det ska bli så tydligt och att 
validiteteten och reliabiliteten ska bli så hög som möjligt. I och med den tidsbrist som 
skapades i inledningen av detta arbete valde jag att använda mig enbart av enkäter då jag 
skulle kunna nå ut till så många informanter som möjligt samt att det inte skulle ta lika 
mycket tid som det skulle ha gjort om jag valde att använda mig utav intervjuer.   

Det framgår även under själva undersökningstillfället och vid mötet med de elever som deltog 
i enkäten att många var oroliga för att deras lärare skulle få se resultatet och att de skulle 
kunna spåra vem det var som hade svarat på vad. Detta förstår jag är en mycket känslig fråga.             
Anledningen till varför många elever överlag var oroliga för detta kan enligt mig ha att göra 
med att eleverna kanske inte vill såra sina lärare genom att säga att de inte tycker om eller ser 
just deras ämne som ett viktigt ämne. Det kan även vara så att de tror att om lärarna får veta 
vad en enskild elev svarat så kommer det att påverka betygsättningen. Men i och med att 
denna undersökning var anonym nämns det inga namn och det går i och med detta inte heller 
att koppla ihop åsikter, tankar med de informanter som deltagit i denna studie. (Patel och 
Davidsson, s. 63-64)  
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6.2. Resultatet diskussion 
Genom denna undersökning har jag försökt få fram vilken attityd 9:or har för de respektive 
skolämnena. Jag har utgått från eleverna som grupp men även undersökt om det är någon 
större skillnader om man är pojke eller flicka och hur attityden där skiljer sig. Jag har utifrån 
detta resultat analyserat vad det är som gör att eleverna har svarat så som de gjort och om det 
finns någon yttre påverkan. 

Utgår man från vad skolverket och vad LGR11, Skolverket (2011) säger så skall alla ämnen 
ses som jämbördiga och att de skall attrahera varje elev och på så sätt även kännas 
meningsfulla. Men enligt det resultat som jag fått fram så finns det många av dessa ämnen 
som eleverna själva inte ser innebörden och vikten av att ha. Är det möjligtvis så att man 
inom skolans värld är otydliga med varför dessa ämnen är obligatoriska och varför alla dessa 
är viktiga. Trotts att det framgår i skolplanen att alla ämnen skall ses som lika viktiga så ser 
eleverna inte alla ämnen som lik bördiga och de ser inte att dessa ämnen har samma status 
som det enligt skollagen ska ha.  Om man ska se på hur skolan är utformad kan man bland 
annat enligt den aktuella timplan (se bilaga 2) som skolan skall följa och arbeta efter så får de 
teoretiska ämnena allt mer schema tid så som svenska eller svenska som andraspråk (1 490 
timmar) samtidigt som de mer praktiska ämnena så som bild (230 timmar) får allt mindre. 
Detta kan enligt mig påverka elevens syn på ämnets status och värde. De ämnen som ges 
mindre undervisningstid uppfattar eleverna som mindre meningsfullt (Skolverket 2011). 

 

6.2.1. Svårigheter samt påverkan av omgivningen  
Jag har sett genom denna undersökning att det finns vissa kopplingar över vilken attityd 
eleverna har av de olika ämnena. De ämnen som eleverna ser som svåra och där de har svårt 
att förstår resulterar oftast i att de anser att detta är tråkigt och att det blir ett onödigt ämne att 
ha. Elevens sätt att se på sig själv och dess kunskap påverkar resultatet och synen på ämnet. 
Som jag nämnde innan så anser Strandberg (2006). att elever som har dåligt självförtroende 
inte kan genomföra vissa uppgifter då det ses som ett ”oändligt berg” (2006, s. 130). Känslan 
av att man inte kommer klara av uppgiften skapas och man känner både press och man får 
uppfattningen av att lösningen skall vara på ett visst sätt. Detta kan leda till att eleven ger upp 
i förtid utan att ens försöka och de kan även se området samt ämnet ses som tråkigt.  

Många elever påpekar även att ämnets betydelse för dem påverkas av hur läraren är och om 
han eller hon gör att innehållet är roligt eller inte. Enligt det sociokulturella perspektivet och 
Lev. S. Vygotskij är det omgivningen som påverkar samt avgör individens utveckling, 
prestation samt till viss det intresse (Forssell, 2005). Resultatet visar genom de kommentarer 
som eleverna gett att många anser att läraren påverkar ämnet och dessa vikt i alla högsta grad. 
Det finns de elever som anser att ämnet är tråkigt då deras lärare gör ämnet tråkigt och 
tvärtom. Många elever menar även att vissa ämnen enbart upprepar sig och att man enbart gör 
samma sak hela tiden. Detta gör att det i längden enligt dem blir tråkigt och att de inte lär sig 
något nytt.  

 

6.2.2. Synen på de teoretiska samt praktisk-estetiska ämnena 
Ska man se över hur eleverna ser på de praktiska och estetiska ämnena och de mer teoretiska 
ämnena ser man att det finns en skillnad mellan dessa och att eleverna uppfattar dessa på olika 
sätt. Det finns en klar skillnad när det kommer till hur dessa elever värderar dessa olika delar 
och vad det är som gör att de ser på dessa delar på så olika sätt.  Tendensen visar att de som 
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tycker att just de praktisk-teoretiska ämnena är meningsfulla framhåller att de i dessa ämnen 
får möjlighet att vara kreativa, röra på sig och att de får skapa utifrån sin egen fantasi. Många 
av de elever som anser att de praktiska ämnen är meningsfulla framhäver även deras eget 
intresse och att de även ser sig själva som duktiga på det. Kreativitet hjälper oss människor att 
finna intresse och möjlighet att se över våra inre psykologiska processer (Strandberg, 2006). 
De som däremot anser att dessa ämnen överlag är mindre meningsfulla säger att de inte ser 
detta som något viktig och att de inte alls kommer arbeta med det. Det framgår även att 
många anser att detta är svåra ämnen och att de är dåliga på att skapa och utforma. Det nämns 
även i de kommentarer jag fick in är att dessa ämnen vilar på mycket press av att göra saker 
på ett visst sätt och att kunna skapa och varar kreativ.  

 

6.2.3. Språkets betydelse för eleverna  
Det framgår i resultatet av denna undersökning att det är stor andel elever som anser att språk 
är viktigt och de belyser här främst ämnena svenska (35 % ser det som ett mycket meningsfullt 
ämne) och engelska (60 % ser det som mycket meningsfullt). Det framgår även att det är fler 
elever som anser att engelskan är det som är det viktigaste inom språkområdet. De anser att 
detta är ett ämne som de kommer att behöva använda sig utav i framtiden, både när det gäller i 
arbetet samt på sin egen fritid så som vid resor och dylikt. Ska jag spekulera i varför stor 
andel av eleverna anser att svenskan är mindre viktigt gentemot engelskan och som framgår i 
enkäten kommer jag fram till följande. Eleverna ser svenskan som ett självklart och naturligt 
ämne då det är vårt modersmål som redan finns där. De flesta anser att de redan kan 
grunderna och det som man bör kunna inom svenskan och därför känner stor del av eleverna 
att de inte behöver studera detta ämne, det finns redan i vardagen. Engelskan är däremot 
någon nytt som lockar dem att lära sig och få mer kunskap om. 

När det kommer till moderna språk (9 % ser detta ämne som mycket meningsfullt), det vill 
säga, tyska, spanska och franska så ses dessa som mindre viktigt och orsaken till detta är då 
eleverna ser dessa språk som oviktiga och ointressant. De tror inte att de kommer behöva 
använda sig utav dessa språk i framtiden och de ser i och med detta ingen anledning till varför 
detta skall ingå i den svenska undervisningen.  

 

6.2.4. Pojkars och flickors uppfattning om de olika ämnena 
Ser man över skillnaden mellan pojkar och flickors uppfattning kan man se att det finns 
skillnader och att det i vissa fall är mer tydligt än andra. Men hur kommer det sig? Enligt min 
uppfattning finns det vissa ämnen som vänder sig till vissa genusgrupper så som pojkar eller 
flickor. Som det framgår så anser en stor del av de tillfrågade pojkarna att idrott och hälsa är 
mycket meningsfullt och att de värdesätter detta ämne mer än tillskillnad från flickor i samma 
ålder. Jag anser att vissa ämnen omedvetet riktar sig mot vissa elever så som pojkar eller 
flickor. Idrott och hälsa är ett av dessa ämnen då detta ämne riktar sig mer mot pojkar. Detta 
är dock något som inte skall finnas och som skolor inte arbetar efter men det finns dock enligt 
mig i bakhuvudet hos både elever och andra ute i samhället, anledningen till detta är då detta 
är en ”norm” i samhället.  Vi människor påverkar av allt som sker runtomkring oss och utifrån 
detta utformas vi och utvecklas (Forssell, 2005). Eleverna påverkas alltså i min mening hur 
omvärlden ser på dem och den så kallade ”norm” som finns i samhället påverkar eleverna i 
hög grad. Vissa ämnen riktar sig som sagt i och med detta till en viss grupp, i detta fall 
antingen pojkar eller flickor. Detta är eleverna och samhället mycket väl medvetna om enligt 
mig då det är vi själva som skapat dessa normer ute i samhället.  
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6.2.5. Elevens eget intresse  
Det framgår även enligt eleverna själva att deras eget intresse även påverkar i mycket hög 
grad hur de upplever och om de menar att ämnena är meningsfulla eller mindre meningsfulla. 
De som spelar något instrument, är idrottsaktiv och kreativ under sin fritid värderar dessa 
ämnen i skolan som framhåller detta. Det framgår även att eleverna redan vid denna ålder har 
planer för framtiden och tankar på vad de helst vill arbeta med och vara verksam i. Detta 
påverkar elevens sätt att se på de olika skolämnena då de känner att de ämnen som är 
förknippat med sin framtids drömmar är meningsfulla och viktiga för dess framtid. Jag skulle 
tro att om skolan arbetar på så sätt att man lyfter fram elevernas olika intresse kan detta leda 
till att de får en ökad motivation samt att de börjar se ämnen som intressanta samt 
meningsfulla. Jag anser att man bör använda sig utav elevernas eget intresse och det är även 
något som jag fått resultat i denna studie.  

Så ska man dra en slutsats ser vi att eleverna uppfattar följande ämnen: Bild (Bl), Engelska 
(Eng), Hem och konsumentkunskap (Hk), Idrott och hälsa (Id), Matematik (Ma), Moderna 
språk/språkval (Spr), tyska, spanska eller franska, svenska och engelska), Musik (Mu), 
Naturorienterande ämnen (NO), biologi, fysik, kemi), Samhällsorienterande ämnen ((SO), 
geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap), Slöjd: Tmsl: Trä- metallslöjd och 
Txsl: Textilslöjd, Svenska (Sv), Teknik (Tk), på olika sätt och att dessa ämnen värderas på 
olika sätt beroende på kön, egen intresse samt omgivningen så som Vygotskij påstår med sitt 
sociokulturella perspektiv (Strandberg, 2006). 

 

7. Sammanfattning och framtida forskning 
Denna studie har visat att elever att elever i relativ stor utsträckning har en mycket god 
uppfattning om hur de ser på skolans obligatoriska ämne och vad dessa ämnen har för 
betydelse för just dem. Det framgår även av resultatet vilka ämnen de anser att de kommer ha 
användning för i framtiden samt vilka ämnen de anser att de inte kommer ha användning av i 
deras framtida utbildning samt utveckling. Det framgår även genom den kvantitativa metoden 
att eleverna ser olika på de praktisk-estetiska ämnena och de teoretiska ämnena och att 
uppfattningen kring dessa ämnen varierar ute bland eleverna. Skolan bör fortsätta sitt arbete 
utefter Lgr11 (Skolverket, 2011) och de bör framhäva alla de obligatoriska ämnena som den 
svenska skolan innehåller och som eleverna skall ha. Det ska inte vara skolan som beslutar 
vilka ämnen som skall ses som meningsfulla respektive mindre meningsfull och de skall vara 
tydliga med varje ämnes vikt oavsett om det är ett teoretiska eller praktisk-estetiskt ämne eller 
hur undervisningen utformas utifrån den timplan som finns. 

Som jag redan tidigare nämnt så finns det mycket liten forskning när det kommer till just 
elevens syn på de obligatoriska svenska skolämnena. Hur detta kommer sig har jag svårt att 
förstå då detta både är viktigt och väsentligt ute i skolvärlden. Jag hoppas utöver den 
forskning som ändå har gjorts att det kommer fler som anser att detta är ett oerhört viktigt 
område som borde belysa.  

Skolverket bör och rekommenderas att fortsätta med de utvärderingar de kontinuerligt för att 
kunna se hur både lärare, föräldrar men framförallt hur elever ser på skolan och dess innehåll. 
Samhället liksom skolan förändras hela tiden och det behövs därför någon eller några som ser 
över verksamheten och ser över hur det utvecklas och hur skolan och ämnena får för statur 
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gentemot eleverna själva. Eleverna är det centrala i skolvärlden och det är viktigt enligt min 
åsikt att dessa får vara med och säga sitt då det är dem som skall lära sig och utvecklas utifrån 
skolans innehåll.  
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Bilagor 
Bilaga : 1Timplan för grundskolan 
Efter genomgången grundskoleutbildning ska varje elev ha fått minst 6 665 timmars 
undervisning. Hur tiden ska fördelas framgår av tabellen nedan 

Bild 230 

Hem och konsumentkunskap 118 

Idrott och hälsa 500 

Musik 230 
Slöjd 330 

Svenska eller svenska som andraspråk 1490 

Engelska 480 

Matematik 900 

Geografi, historia, religionskunskap, 
samhällskunskap 

885 

Biologi, fysik, kemi och teknik  800 

Språkval 320 

Elevens val 382 

Totalt garanterat antal timmar 6665 

Därav skolans val  600  

 

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med 
högst 20 procent. 
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Bilaga 2: Enkät  
 

Hur upplever eleven de obligatoriska grundskoleämnena 

Jag studerar på Luleå Tekniska Universitet och jag håller just nu på att göra en undersökning 
om hur du som elev ser på de olika ämnena som du har i skolan i årskurs 7-9. Jag skulle vara 
mycket tacksam om du tar dig tid att svara på frågorna och att du svarar så gott du kan utifrån 
vad just du tycker. Enkäten är helt anonym.  

Tack för hjälpen, dina svar kommer vara till stor nytta! 

Carolina Svensson 

 

1. Vilken skola går du på?__________________________________                            
2. Vilken är din ålder?____________ 

 

3. Tjej eller kille (kryssa i det du är) 

    

 

 

 

4. Vad vill du helst arbeta med i framtiden? 
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5. Vad jobbar dina föräldrar med? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Fyll i det du anser stämmer och hur du upplever följande ämne genom att sätt ett kryss 
på det alternativ du tycker passar in bäst. 

Jag tycker att det är 
meningsfullt med:  

Inte alls 
meningsfullt 

Lite 
meningsfullt 

Ganska 
meningsfullt  

Mycket 
meningsfullt 

Matematik 
 

       

Svenska 
 

    

Engelska 
 

    

Idrott och hälsa  
 

   

Samhällsorienterande 
ämne, SO 

    

Naturorienterande 
ämne, NO 

    

Moderna språk (tyska, 
spanska, franska ) 

    

Bild 
 

    

Musik 
 

    

Slöjd  
 

    

Teknik    
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7. Hur ser du på de samhällsorienterade ämnena, rangordna 1-4 vilken du tycker är 
viktigast för sig. 1= viktigast, 4 = mindre viktigt. 
 
 

Ämne Sätt ditt 1-4 vilket du tycker är viktigast 
Historia  
Geografi  
Religion  
Samhällskunskap  
 

8. Hur ser du på de samhällsorienterade ämnena, rangordna 1-3 vilken du tycker är 
viktigast för sig. 1= viktigast, 3 = mindre viktigt. 

Ämne Sätt ditt 1-3 vilket du tycker är viktigast  
Kemi  
Biologi  
Fysik  
 

 

 

Du kan svara samma ämne på flera frågor om du tycker att det passar in på mer än ett ställe. 

9. Vilket ämne i skolan tycker du är mest 
intressant/intressantast?____________________________________________ 

                                                                                                        

Vad är det som gör just detta ämne intressant?       
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10. Vilket ämne i skolan tycker du är mindre 
intressant?____________________________________________________________ 

                                                                        

Vad är det som gör just detta ämne mindre intressant?                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

11. Vilket ämne i skolan tycker du är viktigast för din framtid och som du kommer ha 
användning för i 
framtiden?___________________________________________________________ 
 

Vad är det som gör att detta ämne känns viktigt för din framtid? 
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12. Vilket ämne i skolan tror du att du kommer ha mindre användning för i 
framtiden?____________________________________________________________ 

 

Vad är det som gör att detta ämne känns mindre viktigt för din framtid?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

13. I vilket ämne i skolan anstränger du dig mest i, och som du vill ha ett bra resultat 
i?__________________________________________________________________ 

 

Vad är det som gör att du anstränger dig mest i just detta ämne?   
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14. Vilket ämne i grundskolan anser du som 
”roligt”?______________________________________________________________ 

 

Varför tycker du att just detta ämne är ”roligt”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. Vilket ämne i grundskolan ser du som 
”tråkigt”?____________________________________________________________ 
  

Varför tycker du att just detta ämne är ”tråkiga”? 
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16. Övriga tankar och funderingar krig skolämnena eller kring denna enkät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 3: Resultat av undersökningen 

 

 Elevens värdering av de svenska obligatoriska skolämnena 
 

                
Figur 1.1 Elevens värdering av de svenska obligatoriska skolämnena 

 

Fördelning av killar och tjejer i årskurs 9          

                      
Figur 1.2 pojkars värdering av de svenska obligatoriska skolämnena  
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Figur 1.3 flickors värdering av de svenska obligatoriska skolämnena 
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Bilaga 4: Resultat del (i procentsats) 
 

                             
Figur 2.1: Elevernas syn på ämnet matematik (ma) 

 

 

                                            
Figur 2.2: Elevernas syn på ämnet svenska (sv) 
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Figur 2.3: Elevernas syn på ämnet engelska (eng) 

 

 

 

                            
Figur 2.4: Elevernas syn på ämnet idrott och hälsa (id) 
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Figur 2.5: Elevernas syn på ämnet hem och konsumentkunskap (Hk) 

 

 

 

                              
Figur 2.6: Elevernas syn på ämnet teknik (Tk) 
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Figur 2.7: Elevernas syn på ämnet samhällsorienterande ämnet (So) 

 

 

 

                              
Figur 2.8: Elevernas syn på ämnet naturorienterande ämnet (No) 
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Figur 2.9: Elevernas syn på ämnet moderna språk (Spr) 

 

 

 

                                         
Figur 2.10: Elevernas syn på ämnet bild (Bl) 
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Figur 2.11: Elevernas syn på ämnet musik (Mu) 

 

 

 

                                
Figur 2.12: Elevernas syn på ämnet slöjd (Sl) 

 

 

 

 


