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ABSTRACT 
 
Syftet med vår undersökning är att få en bild av inställningen hos lärare i år ett till tre 
angående de nya målen och de nationella proven som införts i årskurs tre. Vidare vill 
vi se hur lärarna menar att de använder sig av kursplanerna i sin planering och 
bedömning och om de anser att de förändrat sitt arbetssätt angående huruvida målen 
ska uppnås och hur bedömningen ska ske. 
 
Vårt val av metod är enkäter därför att vi vill nå ut till många lärare och få ett vidare 
perspektiv på undersökningen. Enkäten består av tre delar med sammanlagt sex 
frågor utöver inledande bakgrundsfrågor. Undersökningen är en kvalitativ studie med 
hermeneutisk ansats då vi vill tolka och analysera respondenternas svar. 
 
I resultatet framgår att respondenterna inte nämnvärt förändrat sitt arbetssätt men att 
de upplever de nya målen och nationella proven på ett positivt sätt. Det framgår även 
att, tack vare ett projekt inom den aktuella kommunen angående ”Kunskap och 
bedömning”, har ett nyväckt intresse för kursplanernas målkriterier framstått. Vidare 
visar resultatet på att ett visst missnöje finns angående arbetsbördan som uppstått vid 
de nationella proven.  
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1 INTRODUKTION 
 
De kursplaner som varit gällande sedan år 2000 har nyligen förändrats genom ett 
tillägg av mål för årskurs tre. Dessutom har även nationella prov i år tre införts. Som 
blivande lärare är dessa förändringar mycket intressanta och högst relevanta att 
fördjupa sig i för vårt praktiska yrkesutövande. Genom att undersöka hur lärarna 
upplever att de tillämpar kursplanerna kan vi få en bra startposition till att verka för 
en rättvis bedömning och en likvärdig skola för alla elever. 
 

Hur en lärare planerar och bedömer är inte självklart och lika för alla. Meningen är 
att det skall ske utifrån kursplanen för att ge likvärdighet, men vi frågade oss om det 
är så det är. Genom den inblick vi fått i skolan under vår studietid har vi sett hur 
olika lärarna arbetar utifrån sin ålder, erfarenhet och även mycket från sin ambition.   

 
Genom ett projektarbete med ”Kunskap och bedömning” som alla lärare i den 
aktuella kommunen deltar i har kursplanernas betydelse på allvar kommit upp till 
ytan. Diskussioner om kursplaner och bedömning ligger numera nära till hands och 
många spontana kollegiala samtal om detta förekommer. I och med detta har också 
planeringen av olika teman i undervisningen fått en annan grund att vila på. Lärarna 
tolkar alltmer målen tillsammans för att ge eleverna en mer rättvis bedömning. Detta 
har fått oss att fundera och inse vikten av att arbeta utifrån de kursplaner som finns.  

 
Betydelsen av att vara väl insatt i kursplanerna och att arbeta strategiskt utifrån dem 
har blivit alltmer uppenbart för oss under vår utbildning och i vår 
verksamhetsförlagda utbildning i skolan. Genom denna undersökning vill vi ta reda 
på lärarnas inställning till kursplanerna och de nationella proven samt undersöka hur 
de anser att de tillämpar detta i sin verksamhet. Upplever de att de har förändrat sitt 
arbetssätt? Hur är deras inställning över lag till kursplanerna?  
 
 
 



 

2 BAKGRUND 
 
Bakgrunden inleds med en genomgång av styrdokumentens utveckling, med en 
början vid 1962 och fram till idag. Dessutom ges en bild av hur kunskap och 
bedömning framställs inom skolans värld, historiskt och i nutid. Vidare berörs 
kursplanernas utformning och de kommande målen. Läsåret 2008/2009 innebar en 
förändring genom att nya mål och nationella prov infördes i årskurs tre. Detta är 
grunden till förförståelsen för undersökningen som senare genomfördes bland lärare i 
år ett till tre.  
 
 
 

2.1 Styrdokumentens utveckling från 1962 och framåt. 
 
Statens viktigaste instrument för styrningen av grundskolan är skollagen, läroplanen 
och kursplanerna. Kommunen är den som har ansvaret för att skolorna följer de 
bestämmelser som finns i lagtexten, som exempelvis att grundskolan innefattas av 
nio årskurser och att läsåret består av en höst- och en vårtermin 
(Utbildningsdepartementet, 1985). I Sverige infördes begreppet grundskola 1962. 
Denna nya skolform kontrollerades av staten och lärarna fick noggranna direktiv 
angående skolans uppdrag, både i ämnesinnehållet och socialisationen. Uppdraget 
handlade om att bringa kunskap och gott beteende till eleverna (Tholin, 2006). 
 
1962 kom den första läroplanen som omfattade mål och riktlinjer för skolan. I den 
fanns tim- och kursplaner som gav detaljerade anvisningar om ämnena. Genom 
timplanen fick staten ett instrument för att ge ökad jämlikhet inom skolan (Elmeroth, 
m.fl. 2006). Den läroplan som kom ut 1969 var till stor del lik den tidigare. De 
förändringar som gjordes handlade i huvudsak om årskurs sju till nio (a.a,). I både 
Lgr 62 och Lgr 69 blev metodanvisningarna av läroplanens kunskapssyn allra 
tydligast. Kunskapssynen i dessa läroplaner präglades av det behavioristiska 
synsättet och innebar att ge eleven kunskap genom att uppmuntra goda beteenden 
och mönster. Båda läroplanerna gav dessutom anvisningar om hur betygsättning 
skulle ske (Tholin, 2006).  
  
1980 kom en ny läroplan, Lgr 80, där förändringen bestod i att ge utrymme för mer 
lokal utformning. Nytt för denna läroplan var målstyrningstänkandet. Det innebar att 
målen fastställdes av staten, men metoderna för att nå målen skulle utvecklas på 
lokal nivå. Kursplanerna var specifika för varje ämne och gav anvisningar om 
arbetssätt och innehåll (Elmeroth, m.fl. 2006). Kunskapssynen i denna läroplan 
innebar en stor förändring. Det behavioristiska gav vika för Piagets tänkande och det 
kognitivistiska, som fortfarande ligger till grund för dagens läroplan (Tholin, 2006). I 
Lgr 80 fanns endast övergripande beskrivningar av ämnena och de saknade helt 
metodinstruktioner. Betygssystemet förändrades till endast fyra betygstillfällen. Enda 
likheten med de tidigare läroplanerna var att betygssättningen inte fick grundas på 
endast provtillfällen utan skulle innefatta hela lärprocessen (a.a.).  
 
1994 lanserades en ny läroplan, Lpo 94, som innebar att vi fick en mål- och 
resultatstyrd skola. Kursplanerna ändrade karaktär till att bli mer inriktade på målen. 



 

Lärarna fick mer frihet att välja eget material och egen metod. Detta innebar högre 
krav och förväntningar på lärarnas arbetssätt. Utformningen av målen blev mer 
framträdande i dokumenten och fick en större roll. Utöver detta ersattes det gamla 
betygssystemet med ett nytt kunskaps- och målrelaterat system (Skolverket, 2008a).  
 
Läroplanen grundas i ramfaktorteorin vilket innebär att det för lärprocesser finns 
ramar som kan ge utrymme för en vidare utveckling (Lundgren, 1999). Han fortsätter 
”ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om 
däremot ett mål tydligt finns för en process måste ramarna anpassas för att göra 
processen möjlig” (Lundgren, 1999, sid. 6). 
 
 
 

2.2 Nya mål för årskurs tre. 
 
Regeringen gav i november 2006 skolverket i uppdrag att ta fram uppnåendemål för 
årskurs tre i matematik och svenska (Skolverket, 2007a). Regeringen vill att det på 
elevernas kunskapsutveckling ska finnas ett förstärkt krav på utvärdering och 
uppföljning. Elever ska få möjlighet att utvecklas och klara av att nå alla de 
grundläggande utbildningsmålen. I verksamhetens analyser skall elevers 
kunskapsutveckling relateras till vilka förutsättningar som har givits dem i 
undervisningen (Skolverket, 2007b).  
 
Tholin (2006) menar att många skolor arbetar traditionellt när det gäller 
ämnesinnehållet. Orsakerna till detta kan dels vara att man fortfarande arbetar efter 
de anvisningar som de tidigare läroplanerna gav. En annan orsak kan vara att det som 
styr är de utvalda läromedlen. Ytterligare en förklaring kan vara att lärarna bygger 
sitt ämnesinnehåll utifrån tidigare erfarenheter. Tholin menar vidare att när det gäller 
att formulera de lokala betygskriterierna finner han två typer av lärare i sin studie. 
Den ena är lärarna som har en traditionell ämnes och kunskapssyn och som i sin 
bedömning inte endast ser till elevens utveckling utan även använder betygen som ett 
disciplineringssätt. Den andra är lärarna som gör ansträngningar att klara uppgiften 
men saknar information, tid och kunskap (a.a.). 
 
Enligt regeringsuppdraget skall de nya målen ha samma struktur som de tidigare 
uppnåendemålen. Avsikten med detta är att målen och de nationella proven ska 
tillgodoses bättre. För att ge elever en likvärdig och rättvis bedömning menade 
Regeringen att de nya målen ska vara tydliga och väl avgränsade. Skolverket har i 
sin framställning av målen för årskurs tre, fem och nio därför varit tydlig i sitt språk 
och i sin beskrivning (Skolverket, 2007b). I Skolverkets uppdrag angavs att målen 
skulle: 
 
”-ha fokus på läsförståelse och skrivkunnighet samt matematik, 
 
-vara så tydligt och distinkt utformade att de bidrar till en likvärdig bedömning, 
 
-vara möjliga att utforma nationella prov utifrån i syfte att utvärdera hur enskilda 
elever har uppnått målen, 
 



 

-vara utformade så att de med begränsade anpassningar ska kunna kvarstå i en 
förändrad målstruktur” (Skolverket, 2007b, sid. 2). 
 
 
 

2.3 Nya nationella prov för årskurs tre. 
 
Skolverket (2009) fick som uppdrag att utforma nationella prov för årskurs tre. Dessa 
skulle komma att gälla från våren 2009 och genomföras i ämnena svenska, svenska 
som andraspråk och matematik. Utgångspunkten var att ge de yngre eleverna 
möjlighet att visa sina kunskaper och även hur bedömningen av dessa skulle göras. 
 
I konstruktionen av provet lades vikt på att provet skulle vara elevnära med uppgifter 
som tog hänsyn till alla elevers olika förutsättningar. Provet skulle vara en hjälp för 
lärarna i deras bedömning och uppföljning och på ett enkelt sätt kunna integreras i 
undervisningen (a.a.). 
 
Första provet genomfördes under vårterminen 2009 för att ge en bild över hur 
upplägget skulle komma att fungera. Mottagandet var positivt hos både elever och 
lärare och upplevdes inte som ett prov av eleverna. I rapporten framkommer dock att 
en del lärare anser att provet är för omfattande och att det blir för mycket att 
dokumentera och hantera. Andra lärare tycker att provets omfattning hjälper till att 
ge en bra bild av elevens kunskaper (a.a.).  
 
 
 

2.4 Kursplanernas utformning. 
 
I skolverkets undersökning Kursplanen –ett rättesnöre (2008a) framkommer det att 
lärarna är kluvna inför kursplanernas utformning. Många menar att formuleringarna i 
texten är svårtolkade. Lärarna vill öka kursplanernas tydlighet utan att det för den 
skull blir för detaljrikt. Samtidigt hade många lärare en önskan om en ökad tydlighet 
och precisering samtidigt som de ville ha kvar sin frihet att utforma lektionerna. 
Författarna menar att lärarna måste ta ett beslut i sin ställning angående om 
kursplanerna skall vara resultatstyrda eller målstyrda (a.a).  
 
Dagens styrdokument är menade att lärarna ska i diskussioner med varandra upprätta 
metoder. I studien från skolverket visar det sig att det finns brister i detta arbetssätt. 
Trots att lärarna är kompetenta och engagerade så saknas diskussionerna kollegor 
emellan. Som orsak anges främst tidsbristen, men också att lärarna tolkar 
kursplanerna olika beroende på kompetens. Dessutom finns ett problem i att alla 
skall bli nöjda med de lokala dokumenten och resultatet blir istället att skrifterna är 
alltför lika de nationella (Skolverket, 2008a). Studien visar dock att många lärare 
ändå genomför och uppskattar det lokala arbetet med kursplanerna. Vissa har haft 
möjlighet att få utbildning i ämnet och utifrån det fått igång ett arbete och en 
diskussion bland kollegorna på sin skola (a.a.).  
 



 

I inledningen av Grundskolans Kursplaner och Betygskriterier (Skolverket, 2008b) 
fastslås att de nuvarande kursplanerna inte ger anvisningar om huruvida 
undervisningen i dagens skola ska bedrivas. Detta lämnas för en fri tolkning till 
lärarna att tillsammans med eleverna upprätta den undervisningsform och det 
material som bäst lämpar sig för varje individs förutsättningar. Metoder, arbetssätt 
och organisationer anges inte i kursplanerna istället bestämmer de vilka 
kunskapskvaliteter som skall utvecklas och den ram inom vilken det lokalt ska 
bestämmas metoder och stoff. Lärarna skall i samarbete med eleverna planera och 
utvärdera all sin undervisning. I kursplanernas avsnitt bedömningens inriktning görs 
en beskrivning av vilka kunskapskvaliteter och vilken kunskap som ska bedömas. 
Detta avsnitt är menat som ett stöd i det lokala arbetet med att precisera och 
bestämma de kunskapskvaliteter som ska granskas (a.a.). 
 
Elmeroth, m.fl. (2006) menar att eftersom de nuvarande kursplanerna lämnar stort 
utrymme för tolkning blir också tolkningarna olika. Hur varje lärare tolkar 
kursplanen styrs mycket av de egna erfarenheterna eller skolans traditioner. Lärarens 
uppgift att tillsammans med kollegorna bryta ner målen som finns i kursplanen för 
att finna bedömningsunderlag kan bli vitt skilda från skola till skola. 
 
 
 

2.5 De kommande målen. 
 
Den nuvarande läroplanen, Lpo 94 anses inte ha den tydlighet och struktur som 
behövs för att få en bra uppföljning av målen varken på individ eller 
verksamhetsplan. Om kraven och målen i styrdokumenten preciseras, bedöms de 
kunna ge en mer likvärdig bedömning av elevernas kunskaper och deras möjligheter 
att uppnå målen. Därför kommer regeringen att införa nya styrdokument som 
kommer att vara mer lättillgängliga och tydligare (Utbildningsdepartementet, 2008). 
Måldokumenten skall vara väl tydliga för alla inom skolan, såväl lärare, rektorer som 
elever. En förutsättning för att alla elever skall få en likvärdig utbildning och 
bedömning är att kursplanerna är klara och tydliga. För att göra denna tydlighet 
kommer kursplanerna att fokusera på ämnets kunskaper. Det inkluderar såväl 
faktakunskaper som förmågor och elevernas kunskapsutveckling ska inte begränsas 
(Utbildningsdepartementet, 2008). 
 
I de kommande kursplanerna kommer en del av förändringen ligga i att avsnitten 
syfte och mål för undervisningen dras samman till ett avsnitt och benämns ämnets 
syfte. Vidare kommer de nya kursplanerna att vara mer tydliga vad det gäller ämnets 
innehåll. Lärarna skall få tydligare anvisningar om vad som skall läras ut, utan att för 
den skull bli för begränsade i sitt val av undervisningens detaljer och metoder 
(Utbildningsdepartementet, 2008). 
 
 
 
 
 



 

2.6 Kunskap 
 
Kunskap har existerat och tillämpats under hela människans historia i en strävan att 
överleva, både individuellt och kollektivt. Definitionen på kunskap, enligt Platon är 
sanning och säkerhet. Hans efterträdare, Aristoteles förkunnade tre kunskapsbegrepp 
vilka var teoretisk- vetenskaplig kunskap, teknisk kunskap och praktiskt förnuft. Två 
antika kunskapstraditioner uppstod ur 1600-talets naturvetenskapliga revolution; 
rationalismen och empirismen. Omdömet och tanken var av största vikt inom 
rationalismen, medan empirismen menade att vi människor intar kunskap genom 
våra sinnen (Gustavsson, 2002).  
 
En ny tanketradition myntades under 1800- och 1900-talen; positivismen. Nu 
menade man att kunskapen var hård fakta som byggde på säkerhet och att människan 
endast hade två vägar till kunskap, det vi kunde räkna ut logiskt och det vi kunde 
uppleva med våra sinnen (a.a.)  
 
Curt Andersson (2000) menar att kunskap kan utvecklas i två olika samanhang: 
genom interaktion och genom arbete. Synen på kunskap hos människor är i hög grad 
divergerande och styrd av varje individs referensram.  
 
Begreppet kunskap har under lång tid i skolans värld varit något som inte tagits upp 
till diskussion utan setts som en självklarhet inom utbildningen. I vetenskapen och 
det kulturella arvet är kunskapen infogad och självklar. Därför problematiseras inte 
kunskap. Först i Lgr 80 kommer begreppet kunskap att få en tydligare roll. Detta till 
följd av 1970-talets progressivistiska uppsving som sa att elevens intresse, 
motivation och aktivitet skulle vara det väsentliga (Gustavsson, 2002). Vid 
tillkomsten av den nuvarande läroplanen, Lpo 94 kom kunskapsbegreppet att breddas 
och problematiseras av läroplanskomittén Skola för bildning. De valde att ge 
kunskapen fyra olika former: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. De fyra 
kunskapsformerna representerade olika aspekter av att kunna något och att markera 
mångfalden i kunskapens uttryck. Det viktiga i detta var att inkludera alla delar och 
inte endast färdigheterna (a.a.). 
 
Ett annat sätt att dela in kunskaper är genom att använda Blooms taxonomi. 
Benjamin Blooms taxonomi definierar kunskap i hierarkiska nivåer som 
faktakunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering (NE, 2009). Den 
ursprungliga taxonomin är från 1956 och var avsedd att vara till hjälp när lärare 
skulle formulera mer ändamålsenliga prov (Korp, 2003). Taxonomin reviderades 
senare i syfte att finna en samstämmighet mellan undervisning, mål och bedömning 
(Näsström, 2008).  
 
Något som är ofta upprepat i läroplaner menar Tholin (2006) är kunskap som ett 
begrepp. Det är dock inte helt klart vad begreppet står för.  Behavioristisk och 
kognitivistisk kunskapssyn är några av de stora pedagogiska inriktningar som nämns 
av kända forskare (a.a.). Det behavioristiska kännetecknas av en yttre motivation. 
Barn lär sig endast genom att få belöningar och straff. Den kognitivistiska synen 
innebär istället en inre motivation. Människan har en längtan efter aktivitet och en 
kunskapstörst som drivkraft (Imsen, 2000). Men, menar Tholin (2006), vilken 
teoretisk tradition eller kunskapssyn läroplaner och kursplaner har som grund är 
inget som varken Skolverket eller Utbildningsdepartementet valt att ange. Han 



 

fortsätter att det inte vore helt okontroversiellt att anta att de är åt en kognitivistisk 
tanketradition och då främst med Piagets teorier som grundsten. Dessutom menar 
han att det är tolkningar av Piaget som lett fram till ett tankesätt runt hur skolan ska 
lära eleverna att själva söka den kunskap de behöver. Piagets teori innefattar även att 
barns inlärning sker i bestämd ordning och passerar naturliga nivåer. Enligt Tholin 
var Ference Marton en av flera kända forskare som riktade stark kritik mot att elevers 
kunskap skulle framställas i nivåer på det sätt som läroplanen 94 och det 
målrelaterade betygssystem gjorde (a.a.). 
 
 
 

2.7 Bedömning 
 
Nationalencyklopedins (2009) förklaring av ordet bedömning är ett värderande 
utlåtande över något. Vidare förklarar Nationalencyklopedin ordet betyg med att det 
är en bedömning av olika prestationer ofta gjorda under en viss tidsperiod. 
 
Davidsson, m.fl. (2000) menar att så länge vi haft skola i Sverige så har det även 
funnits någon form av betyg. I skolordningen från 1820 slogs det fast att alla elever 
skulle i varje ämne erhålla ett betyg. Betygssystemet ansågs vara absolut vilket 
innebar att varje betyg angav måttet av kunskap i ämnet. Lärarna var mycket fria i 
sin bedömning och några betygskriterier förekom ej. Betygen angavs i en fyrgradig 
skala och det gavs även betyg i socialt uppförande. 1957 fastslogs det nya relativa 
betygssystemet vilket kom att införas i läroplanen, Lgr 62. Betygen sattes enligt en 
femgradig skala där en procentfördelning angav hur många elever som kunde få 
varje grad av betygsstegen. Detta betygssystem har under hela sin tid fram till 
avskaffandet 1994 fått stark kritik (Davidsson, m.fl. 2000). I och med den nya 
läroplanen, 1994, lämnades det relativa betygssystemet och ersattes med ett 
målrelaterat system (a.a.).  
 
I Skolverkets kursplaner finns för varje ämne betygskriterier som preciserar vilka 
kunskaper eleven ska uppnå för att tilldelas rätt betygssteg. Kursplanerna innehåller 
även ett avsnitt om bedömningens inriktning. Där framgår vilka kunskaper läraren 
skall bedöma oberoende av betygsstegen. Avsnittet skall utgöra ett stöd i arbetet med 
konkretiseringen av kunskapskvaliteter vilka bedömningen av eleverna skall grundas 
på (Skolverket, 2008b). Enligt Helena Korp (2003) har ett ”provparadigm” 
genomförts som inneburit att syftet med bedömningar har gått från resultatet till hela 
lärprocessens betydelse. Hon slår i sin utredning fast att för att få en rättvis 
bedömning måste eleverna bli en del av bedömningsprocessen. Lärprocesserna måste 
bli lika viktiga som själva resultatet. De måste bli en integrerad del av 
undervisningen, menar hon. Bedömningen skall inte endast ses som ett 
mätinstrument utan även stimulera själva lärandet. 
 
Tholin (2006) menar att många skolor inte fick den information eller hjälp som 
behövdes när de nya målen i kursplanerna infördes. De lokala kriterierna som skulle 
göras blev för många skolor väldigt lika de centrala, medan det för andra skolor 
istället blev en radikal skillnad dem emellan. Orsaker till detta var att lärarna inte 
hade tillräckliga kunskaper i den forskning som låg till grund för formuleringarna 
kring de centrala kursplanerna. Vidare kritiserar han Skolverkets påpekande att för 



 

att det ska bli en likvärdig och rättvis bedömning av alla elever krävs ett kollegialt 
samtal, men för att ett sådant skall ske måste, enligt Tholin, alla lärare utgå från 
samma mål. Gunilla Näsström (2008) tar i sin avhandling upp huruvida det finns en 
samstämmighet mellan bedömningar och kursplaner. Med detta menar hon att lärarna 
i sin undervisningsplanering skall ha som syfte att alla elever ska kunna uppnå målen 
och att bedömningarna ska visa huruvida eleverna har klarat de uppsatta målen. För 
att undersöka detta har Näsström använt sig av olika bedömningsmetoder där det 
framkom att den mest användbara var Blooms reviderade taxonomi. Genom denna 
framkom det dessutom att det fanns en stor spridning över hur lärarna gjorde sina 
tolkningar av kursplanerna. 
 
 
 

2.8 Utvecklingsarbete om Kunskap och Bedömning 
 
Vid införandet av de skriftliga omdömena höstterminen 2008 kände många lärare en 
osäkerhet angående hur denna uppgift skulle göras. Kommunen beslutade då att med 
hjälp av konsulter genomföra ett utvecklingsarbete som dessutom skulle göra målen 
tydliga för elever och föräldrar. Målet och syftet med arbetet är att ökad kunskap om 
de skriftliga omdömena och tydligare planeringar ska vara en hjälp för eleverna att 
nå deras mål. Utifrån detta finns en förhoppning om en likvärdig skolgång och mål 
som är klart kopplade till styrdokumenten (Oskarshamn, 2009). 
 
Projektet löper över två år och handlar om kunskapssynen hos läroplanen och hur 
styrdokumenten kan omsättas i undervisning. Med hjälp av elevarbeten skall lärarna 
göra bedömningsmatrisser. I dessa ska det framgå vad som ska bedömas och hur 
eleverna på olika kvalitativa nivåer uppnår dessa. I och med detta kommer 
kompetensen angående bedömningar hos lärarna öka (a.a.). 
 



 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
I och med de förändringar som nyligen har genomförts gällande de tidigare åren i 
skolan är syftet med vår undersökning att beskriva hur lärarna uppfattar att deras 
arbetssätt angående planering och bedömning har påverkats av detta. 
Undersökningen fokuserar endast på lärare verksamma i år ett till tre. Vi vill 
undersöka om lärarna uppfattar att de nya målen och nationella proven för år tre har 
fått dem att ändra sitt arbetssätt angående hur målen skall nås och hur bedömningen 
skall göras. 
 
Vår övergripande frågeställning är: 
 
Hur menar lärare i år ett till tre att de använder sig av kursplanen sedan 
införandet av de nya målen och de nationella proven för år tre? 
 

 Vad har de nya målen för år tre inneburit för lärarna i de tidiga åren? 
 

 Hur menar lärarna att de använder kursplanerna i verksamheten? 
 

 Hur är lärarnas förhållningssätt till de nationella proven för år tre? 
 
Utifrån dessa frågeställningar har vi gjort ett antal enkätfrågor som tar upp de nya 
målen, de nationella proven för år tre och hur lärarna anser att de i sin verksamhet  
planerar och bedömer. Alla dessa områden strålar samman i den gemensamma 
beröringspunkten, kursplanen. 
 
 



 

4 METOD 
 
I vår metod förklarar vi undersökningsmetod och undersökningsgrupp. Vi går 
igenom genomförande, databearbetning och dessutom tar vi upp tillförlitligheten och 
bortfallet. 
 
 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Undersökningen tar sitt avstamp i en empirisk- hermeneutisk ansats. Hermeneutiken 
handlar om läran att tolka. I förståelsen av texter använder man sig av en spiral- eller 
en dubbel cirkelgång. Det kan innebära att man tolkar alla detaljer i texten som sedan 
sammanfogas till en helhet eller tvärtom. Det kan även innebära att vi till texten 
tolkar in vår egen referensram (NE, 2009). Ödman (1994) använder sig av ett pussel 
som en metafor för att förklara hermeneutiken. Vid första anblick av alla pusselbitar 
ter sig uppgiften svårgreppbar, men i takt med att bitarna börjar passas ihop byggs 
små delar samman till en helhet och bilden klarnar. Utifrån detta kan vi i vår analys 
av enkätsvaren till vår egen referensram lägga till ny fakta och få en vidare 
förståelse.  
 
Detta är en kvalitativ studie med inspiration från en hermeneutisk metod då vi ville ta 
reda på hur vissa lärare resonerar kring och upplever en livsvärld, dvs. kursplanerna 
och lärarnas relationer till dem. Vi var intresserade av den allmänna synen hos 
lärarna i år ett till tre.  
 
Vi har i denna studie valt att använda oss av enkäter med öppna frågor. Anledningen 
till att vi valde enkäter för denna undersökning var för att vi ville ge respondenterna 
tid till eftertanke och reflektion över sitt arbete. Dessutom nådde vi ut till fler lärare 
med enkäter än vad vi hade gjort med intervjuer. Enkäten (Bilaga 2) inleds med ett 
antal frågor för att fastställa lärarens ålder, utbildning, yrkesverksamma år och vilken 
verksamhet han eller hon befinner sig i för tillfället. Därefter följer sex stycken 
öppna frågor som utgår från vårt syfte och vår huvudsakliga frågeställning. 
Standardisering innebär, enligt Trost (2001), att enkätundersökningen ser likadan ut 
för alla. Frågorna är detsamma och utdelningen sker samtidigt och på lika sätt, även 
om man sedan inte kan begära att respondenternas ifyllning av enkäten sker på 
samma vis. Trost (2001) förklarar även strukturering, vilket innebär att det för varje 
fråga finns fasta svarsalternativ. Utifrån detta kan vi då säga att vår enkät till viss del 
håller hög standardisering men låg strukturering.  
 
Enkäten följs av ett missivbrev (Bilaga 1) där vi gör en presentation av vår 
undersökning och ber lärarna att med sin erfarenhet svara så utförligt som möjligt. 
Ett missivbrev ska vara kortfattat men fyllt av information. Det ska vara samtidigt 
vara motiverande och ge en känsla av empati (Trost, 2001).   
 
Vi är i denna undersökning beroende av att lärarna ger utförliga svar för att få en så 
omfattande analys som möjligt. 
 



 

Angående de etiska förhållningssätten i vår undersökning har vi i vårt missivbrev 
gjort klart för respondenterna att medverkan är helt frivillig och att de när som helst 
kan avbryta den. Alla svarsformulär kommer att vara helt anonyma och vi har även 
vid överlämnandet av enkäterna gett denna information och uppmanat 
respondenterna till att försegla svarsbrevet.  
 
 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
 
I denna studie har vi valt att vända oss till lärare som undervisar i årskurs ett till tre, 
eftersom själva syftet är att ta reda på dessa lärares arbetsförhållande gentemot de 
nya målen för årskurs tre. De utvalda lärarna arbetar dels som klasslärare och dels 
som specifika ämneslärare i exempelvis ämnena idrott, slöjd och musik. Vi har även 
valt att inkludera speciallärare i undersökningen. Vi anser att alla lärare arbetar aktivt 
med kursplaner och bedömning i klasserna och därför valde vi att inte exkludera 
någon. 
 
Undersökningen gjordes på två olika skolor inom samma kommun. Båda skolorna är 
F-9 skolor med ungefär 750 elever på den ena och 630 elever på den andra. Enkäten 
har delats ut till olika arbetslag på skolorna med lärare som undervisar i år ett till tre. 
Detta innebär att sammanlagt 32 lärare har fått tillgång till vår enkät. Vi är väl 
medvetna om att det finns risk för ett visst bortfall. Skolorna deltar i projektarbetet 
kring kunskap och bedömning, men vi är vid undersökningstillfället inte medvetna 
om huruvida alla lärare i studien är delaktiga. Vid vår verksamhetsförlagda 
utbildning hösten 2009 fick vi ta del av projektarbetet genom att delta i en av 
arbetsgrupperna. Gruppen bestod av fem lärare som är verksamma i de tidigare åren. 
Arbetet bestod av diskussioner runt kursplanernas mål och hur bedömning skall 
göras.    
 
 
 

4.3 Genomförande 
 
Trost (2001) varnar för öppna frågor i en enkät då det kan få respondenten att tveka 
inför hur de ska formulera sina svar och hur de rent skrivtekniskt ska formulera sig. 
Han menar vidare att det för undersökaren dessutom kan bli komplicerat att bearbeta 
svaren då det kan vara svårt att läsa ut olika handstilar. Detta till trots har vi ändå valt 
att använda oss av öppna frågor i vår enkät, då undersökningsgruppen består av 
lärare som är vana vid att formulera sig och skriva läsligt. 
 
Frågorna i enkäten är sex till antalet och berör tre områden. De två inledande 
frågorna handlar om de nya målen för årskurs tre och lärarnas förhållningssätt till 
dem. Nästföljande område rör hur lärarna menar att de arbetar utifrån kursplanen i 
sin verksamhet. Frågorna tar upp planering och bedömning. Det sista området 
handlar om lärarnas inställning och användning av de nationella proven för årskurs 
tre.   
 



 

Vid tidpunkten för genomförandet av studien har vi valt att personligen besöka de 
skolor där enkätundersökningen skall göras. Till en av skolorna togs en första 
kontakt genom email, då vi vid denna skola inte sedan tidigare hade någon kontakt. 
På den andra är vi däremot kända efter flera verksamhetsförlagda utbildnings 
perioder. Överlämnandet av enkäten har gjorts av oss personligen. Vi har gått runt till 
de olika lärarna och givit en kort presentation av vår undersökning. Vi vädjade om 
deras hjälp och gav dessutom uttryck för att en viss tidspress fanns för vår del och att 
vi vore tacksamma för en snabb retur av enkäterna. Lärarna har till sitt förfogande 
fått tre arbetsdagar på sig att fylla i enkäterna innan vi personligen hämtade de 
förseglade dokumenten. 
 
 
 

4.4 Databearbetning 
 
Efter insamlandet av enkäterna gjorde vi en genomläsning för att se hur omfattande 
svaren till varje fråga var. Vi blev positivt överraskade då många givit långa och 
genomtänkta svar. Efter detta valde vi att klippa isär varje fråga och sortera dem var 
för sig. Vi numrerade varje fråga för att enkelt kunna se vilken lärarbakgrund som 
gett just det svaret, om behovet fanns. Till varje fråga lästes svaren igen och en grov 
kategorisering gjordes baserad på exempelvis positivt eller negativ inställning i 
svaret. Eftersom vår undersökning bygger på att vi hermeneutiskt ska analysera 
svaren så måste vi till varje svar göra en egen tolkning som vi kopplar till den 
förförståelse som vi fått av den tidigare forskningen. 
 
Vår avsikt med denna studie var inte att göra en utvärdering av det pågående 
projektet eller att undersöka hur lärarna uppfattar att de förändrat sitt arbetssätt 
genom projektet. Därför saknas frågor av detta slag i enkäten. 
 
 
 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Enligt Thurén (1991) innebär reliabilitet att en undersökning är tillförlitlig och att 
själva mätningen är korrekt gjord. Ejvegård (2009) menar att vid en 
enkätundersökning är det frågeställaren själv som formulerar frågorna och därmed 
blir mätinstrumentet inte tillräckligt pålitligt. Vi anser dock att våra frågor inte kan 
styra respondenten utan de är fria att själva formulera sina svar.  
 
Validitet innebär att det som avsågs undersökas verkligen blev det undersökta 
(Thurén, 1991). Vidare kan validitet förklaras med att vid en upprepad undersökning 
skall samma resultat uppnås för att validiteten ska bli hög (Ejvegård, 2009). 
 
Giltigheten på vår undersökning skulle kunna anses vara låg då vi är medvetna om 
att resultatet inte skulle bli detsamma om vi gjorde undersökningen igen om 
exempelvis ett år. Men vi vill ändå påstå att både giltigheten och tillförlitligheten är 
förhållandevis hög då undersökningen är aktuell i detta nu och vi undersökt det vi 
avsåg att göra.  



 

 
 
 

4.6 Bortfall 
 
Vid enkätundersökningar finns det två typer av bortfall. Den ena då formuläret inte 
kommer tillbaka alls och den andra då respondenten endast besvarat ett visst antal 
frågor. Skulle det senare bortfallet bli stort kan den aktuella frågan tvingas att tas 
bort. Formulär som kommer tillbaka helt obesvarade räknas in i enkätbortfallen 
(Ejvegård, 2009). 
 
Av 32 utdelade enkäter svarade 22 respondenter. Resultatet visar att 10 lärare valt att 
inte besvara enkäten. Anledningar till det kan till exempel vara tidsbrist eller 
ointresse. Vid överlämnandet var vi tydliga med att poängtera att deltagandet var 
frivilligt och att respondenten när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i 
undersökningen.  
 
I de enkätfrågor som ställdes finns ingen specifik fråga som blivit obesvarad av 
många. De respondenter som inte svarat på vissa frågor har haft som anledning att de 
i sin verksamhet inte berörts av frågan.  
 
 
 
 



 

5 RESULTAT 
 
Vårt resultat av undersökningen bygger på tre framvuxna teman där varje område 
representeras av vardera två frågor. I vår analys av svaren har vi valt att göra en 
kategorisering utefter varje område och fråga. Vi bemödar oss om att tolka svaren på 
ett kreativt och öppet sätt för att på så sätt kunna lägga ny förståelse till vår 
förförståelse. 
 
 
 

5.1 Mål för årskurs tre 
 
Här redovisar vi hur lärarna beskriver hur de menar att införandet av de nya målen 
har påverkat deras arbetssätt. 
 
 
 

5.1.1 Lärarnas inställning 
 
Vid frågan angående lärarnas inställning till de nya målen för årskurs tre fann vi att 
de flesta var väldigt positiva. Många tycker att målen ger en tydlig och bra 
arbetsstruktur för att bedöma varje elev. Lärarna säger att för dem som arbetar i år ett 
till tre har avståndet till målen i år fem varit långt.  
 

”Målen har blivit tydligare för år tre jämfört med att vi ska bedöma vad som är 
rimligt när vi läser målen för år fem.”  (Lärare nr.2) 

 
”Bra! Hoppet till år 5:s mål var för stort för skolår 1-3.” (Lärare nr15) 

 
En lärare lyfter fram att det nu har blivit enklare, inte bara för läraren utan även för 
elever och föräldrar. 
 

”Det är lättare att visa på minsta kravnivån. Förut när första hållpunkt var i år 
fem var det många elever samt föräldrar som inte förstod om eleven utvecklades 
vidare.” (Lärare nr.4)  

 
Ingen lärare är direkt negativ, men någon vidhåller att de alltid har jobbat för att nå 
upp till målen i kursplanen. 
 

”Vi har alltid jobbat för att nå upp till målen i kursplanen.” (Lärare nr.11) 
 
Någon annan upplever att skolarbete blir allvarligare på ett tidigare stadium.   

 
”Skolarbetet känns allvarligt tidigare. Man jobbar mot målen hela tiden. (Lärare 
nr. 18) 

 
 



 

Samma lärare fortsätter: 
 

”T.ex. Förr fick drama ta stor plats vid jul men nu tycker man inte att man 
hinner.” (Lärare nr.18) 

 
Några lärare i undersökningen menar att de har ämnen som inte berörs av de nya 
målen, men att de ändå har infört lokala mål för årskurs tre i just sina ämnen. 
 

”Vi har ingen målformulering i mitt ämne i skolår 3 generellt tycker jag att allt 
som förtydligar uppdraget ökar måluppfyllelsen.” (Lärare nr.1) 

 
”I mina ämnen har det inte förts in några mål. Utan vi har själva (slöjdlärarna 
på skolan) satt upp lokala mål för år 3.” (Lärare nr.5) 

 
 
 

5.1.2 Förändring av arbetssätt sedan införandet av de nya målen 
 
Efter införandet av målen erfar flera lärare att de nu tillsammans med kollegorna 
oftare läser och utgår från kursplanen. En av lärarna säger sig ha mycket nytta av 
kursplanens mål när bedömning ska göras. Läraren använder kursplanen för att hålla 
rätt fokus på stoffet och inlärningen. 
 

”Ja, jag gör många fler kunskapskontroller än tidigare. Jag har även blivit 
bättre på att läsa läroplanen och att tolka den. Jag funderar på hur eleverna ska 
träna sina förmågor mycket mera nu än tidigare.”  (Lärare nr.19) 

 
En lärare upplever ett större krav på varje elev nu när alla ska ha uppnått vissa mål i 
slutet av år tre. Denna lärare är därför rädd att individualiseringen av eleverna kan 
minska. 
 

”Under många år har vi arbetet under ledstjärnan att möta varje elev på deras 
nivå. Nu ska helst alla ha nått upp till målen i slutet av åk 3 i ämnesproven i 
svenska och matematik. Individualiseringen kan därför minska.”  (Lärare nr.11) 

 
 En annan lärare menar tvärtemot att det har blivit enklare att sätta individuella mål 
för varje elev. 
 

 ”Också lättare att sätta individuella mål” (Lärare nr.15)  
 
Ett par av lärarna förklarar att de har tidigare arbetat i de högre årskurserna och 
därför anser sig vana att arbeta aktivt med målen. De menar att nya prioriteringar 
behövs i undervisningen för de lägre åldrarna. En lärare framhåller: 
 

”Det är viktigt att vi som lägger grunden använder tiden till rätt mål och att alla 
är medvetna och känner gemensamt ansvar för hur eleverna ska nå målen och 
utvecklas.” (Lärare nr.4) 

 
En lärare poängterade att det är viktigt att kontrollera att läromedlet uppfyller de nya 
målbeskrivningarna. Vidare upplever samma lärare att det har inneburit mer 
förändring i matematik än i svenska. 



 

”Jag har tex. arbetat mer med geometri än tidigare. Det tas inte upp tillräckligt i 
böckerna.” ( Lärare nr.20) 

 
Undersökningen visade också att det var förhållandevis många som ansåg att de inte 
förändrat sitt arbetssätt nämnvärt utan har alltid utgått från skrivna mål. 
 

”Det har inte förändrat något nämnvärt.” (Lärare nr.16) 
 

”Nej det har de inte. Jag har alltid arbetat utifrån mål.” (Lärare nr.8) 
 
 
 

5.1.3 Sammanfattning 
 
Resultatet visar att lärarna är positiva till ett kunskapsavstamp i år tre och anser att de 
nya målen ger en tydlig arbetsstruktur. Samtliga lärare anser att de alltid arbetat efter 
uppsatta mål men att de nya målen har inneburit en förenkling i bedömningshänsyn, 
eftersom de nu är på en mer hanterbar nivå. Vidare visar resultatet att det finns 
delade åsikter huruvida individualiseringen påverkas.  
 
 
 

5.2 Kursplanerna 
 
Under denna rubrik redovisar vi hur lärarna menar att de använder kursplanerna. 
 
 
 

5.2.1 Kursplanen i planeringen 
 
Alla lärare i undersökningen svarar att de utgår från kursplanerna, men ger olika 
argument för hur. En del säger sig utgå till största del från de lokalt uppsatta 
kursplanerna. En av dem menar att den lokala är enklast att följa.  
 

”Jag tittar på ämnets syfte och följer målen att sträva mot. Jag använder mest 
den lokala kursplanen vi har arbetat fram på skolan. Den är enkel att följa 
eftersom den utgår från Skolverkets kursplan.” (Lärare nr.7)   

 
Flera av lärarna tar upp det faktum att de ingår i projektet ”Kunskap och 
Bedömning” och därigenom har fått bra hjälp och stöd att tyda kursplanerna. 
 

”När det ska göras planeringar har vi fått ny hjälp via KOB:en. Jag tycker att 
det har hjälpt till att ’få fram’ kursplaner och läroplan igen.” (Lärare nr.3) 

 
”Ja, jag tittar mycket i kursplanerna när jag planerar. I denna kommun har vi 
fått förmånen att gå en utbildning ”kunskap om bedömning” där vi fått lära oss 
att göra pedagogiska planeringar utifrån strävansmål & bedömningens 
inriktning. Det blir tydligt för elever - lärare & föräldrar om vad undervisningen 
& bedömningen kommer att fokusera på.” (Lärare nr.5) 



 

En del av lärarna svarar att de inför ett tänkt arbetsområde planerar utifrån 
strävansmålen. 

 
”Jag kollar av vid varje arbetsområde att jag jobbar mot målen.” (Lärare nr.17) 

 
”När vi bestämt ett arbetsområde vi ska arbeta med, tittar vi i kursplanen vad 
”den” tycker vi ska arbeta med.” (Lärare nr.13) 

 
 Andra menar att de först gör en planering och därefter kontrollerar att det 
överensstämmer med målen. En lärare formulerar sig: 
 

”Jag utgår från strävansmålen och gör en pedagogisk planering för att jag ska 
veta varför jag jobbar med det jag gör samt hur och vad jag vill bedöma. Utifrån 
det konkretiserar jag målet och planerar vilka fakta eleverna behöver, vilka 
förmågor och färdigheter behöver tränas.” (Lärare nr.4) 

 
”Planerar jag ett so ämne så skriver jag först ner mitt eget tänk och planering. 
Därefter söker jag stöd för tankarna i kursplanen. Ibland kompleterar jag, men 
oftast har man träffat ganska rätt.” (Lärare nr.14)  

 
I ett av svaren säger en lärare att det är bra att kunna hänvisa till kursplanerna för att 
motivera och tydliggöra sitt arbete för elever och föräldrar. 
 

”I informationen till föräldrar och barn tar vi upp varför vi gör vad vi gör och 
hänvisar till kursplanernas mål för att tydliggöra och motivera arbetet.” (Lärare 
nr.2) 

 
En lärare svarar endast: 
 

”Jag litar på läromedlet, att det går efter kursplanerna.” (Lärare nr.16) 
 
 
 

5.2.2 Kursplanen i bedömningen  
 
En lärare sammanfattar sitt bedömningsarbete enligt följande: 
 

”Utifrån min pedagogiska planering har jag klart för mig vilka förmågor samt 
färdigheter och fakta eleven ska kunna. Självklart använder jag också 
kursplanens uppnåendemål i år tre för att se att vi siktar åt rätt håll.” (Lärare 
nr.4) 

 
Många lärare hänvisar till kursplanernas avsnitt ”Bedömningens inriktning” och 
säger att de genom den får ett gott stöd. Projektarbetet med ”Kunskap och 
Bedömning” anses även i bedömningen ge ytterligare klarhet och lärarna menar att 
de genom den hoppas kunna göra tydligare och bättre bedömningar i fortsättningen.  
 

”Jag använder mig av bedömningen som finns i Skolverkets kursplan i varje 
ämne. I vårt KOB –arbete utgår vi från dessa bedömningar.” (Lärare nr.10) 

 



 

”Bedömningens inriktning” är ett stort stöd vid bedömning. I skrivandes stund 
håller vi på att utforma matriser som bygger på elevernas förmågor. Dessa 
kommer också att underlätta bedömning” (Lärare nr.1)   

 
Någon lärare svarar ärligt att den upplever sig dålig på bedömningar men hoppas att 
projektarbetet ska ge mycket hjälp. 
 

”Ju tydligare vi har bearbetat och lokalt tolkat målen desto lättare är arbetet 
med bedömning.” (Lärare nr.15)  

 
Av alla svarsformulär var det ett där läraren i fråga inte valt att skriva något under 
frågan om bedömning. En annan lärare svarade att det formella bedömningsarbete 
var inget som hörde till det dagliga arbetet, men att utbildning i detta pågick så en 
förhoppning fanns om förändring. 
 

”Bedömningsarbete är inget jag håller på med i det dagliga arbetet. Inte den 
formella bedömningen. Vi är under utbildning (KOB) och kommer 
förhoppningsvis att börja arbeta med det så småningom.” (Lärare nr.8) 

 
 
 

5.2.3 Sammanfattning 
 
Resultatet visar att samtliga respondenter menar att de utgår från kursplanerna i sin 
planering men många väljer de lokalt uppsatta. En skillnad finns i var i planeringen 
kursplanerna kommer in. 
 
 
 

5.3 Nationella prov för årskurs tre. 
 
De nya nationella proven för årskurs tre genomfördes första gången under 
vårterminen 2009. Här nedan redovisar vi lärarnas inställningar och åsikter om dessa. 
 
 
 

5.3.1 Nationella prov som redskap 
 
Samtliga lärare upplever att de nationella proven för år tre är ett stödjande redskap. 
Flera av lärarna anser att proven är ett bra komplement för bedömning och för att se 
elevernas kunskapsutveckling. 

 
”De ger en ”hint” om eventuella kunskapsluckor och jag kan åtgärda dessa i 
tid.” (Lärare nr.8) 
 
”De ger en fingervisning om var eleven befinner sig och är ett komplement i till 
övrigt material som används i bedömningen.” (Lärare nr.19) 
 
”De kan vara en extra hjälp i min bedömning.” (Lärare nr7) 



 

De anser vidare att proven är ett mått på huruvida det valda stoffet har fungerat i linje 
med kursplanen.  
 

”Det gör att vi kan se om vi ’jobbar’ med rätt material… Därför är det så 
oerhört viktigt att tänka ‘rätt’ i vår undervisning.” (Lärare nr.3)   

 
”De är en del av min bedömning över elevernas utveckling. De är även ett mått 
på om jag lärt ut det de behöver för att utvecklas. Ett stort arbete som 
förhoppningsvis kan ligga till grund för min bedömning inför vårens omdömme.” 
(Lärare nr.4) 

 
En lärare menar att proven visar och bekräftar det man redan vet om elevens 
kunskapsutveckling, medan ett par andra uttrycker att proven ger dem information 
om huruvida eleven har uppfyllt målen. 

 
”De nationella proven visar nästan alltid det man redan vet. Jag tycker ändå de 
är ett viktigt redskap för att observera eventuella oklarheter angående enskilda 
elever.” (Lärare nr.14) 

 
Vidare menar en del lärare att proven är bra för att som lärare få ett mått på hur 
eleverna ligger till i förhållande till riksgenomsnittet.  
 

”För att ”checka” av hur eleverna ligger till i förhållande till riksgenomsnittet. 
Men även att ”checka” av att min undervisning & bedömning av elever är i linje 
med kursplanen.” (Lärare nr.5) 

 
Flera av lärarna tycker att provet kan vara en hjälp i att hitta de elever som behöver 
extra stöd och åtgärder. 
 

”Man ser var bristerna finns så att man kan sätta in åtgärder.” (Lärare nr 15) 
 
”Efter provet kan man peka på att det här behöver du träna mer på eftersom du 
fick lågt värde vice versa det här går bra.” (Lärare nr.17) 

 
 En av lärarna poängterar sin objektivitet: 
 

”När man undervisat och lärt känna en elev under flera år kan man ha en 
tendens att bedöma eleven ’för snällt’. Man vet vilka svårigheter eleven haft och 
vilka framsteg eleven trots allt har gjort. Det är lätt att man inte blir helt 
objektiv.” (Lärare nr.11) 

 
Någon lärare tycker att proven är till bra hjälp, men att arbetsbördan ökar markant 
genom alla moment som ska genomföras i samband med dem. En annan skriver att 
det tar tid och kraft. 
 

”…även om de tagit otroligt mycket tid och kraft.” (Lärare nr.13) 
 
 Tre av lärarna i undersökningen har endast svarat att de nationella proven inte berör 
dem eftersom de undervisar i andra ämnen. 
 

”Inte så mycket med tanke på ämnet.” (Lärare nr.9) 
 
 



 

5.3.2 Lärarnas inställning. 
 
Inställningen till de nya nationella proven hos lärarna i vår undersökning är i grunden 
positiv. Någon menar att de får ett tydligt underlag och ur elevperspektiv är det 
positivt att kunna sätta in stöd redan i år tre istället för i år fem om kunskapsluckor 
framkommer. 

 
”Bortser jag från den omänskliga arbetsbörda de nationella proven innebär 
under vårterminen i år 3 så tycker jag i elevperspektiv att proven är positiva. 
Man får ett tydligt underlag inför utv.samtal och om man av någon anledning 
”missat” något barn är det betydligt bättre att ge denna elev extra stöd från 
slutet av år 3 istället för i slutet av år 5.” (Lärare nr.14) 

 
Det mest framkommande i undersökningen är ändå den enorma arbetsbörda och tid 
som tas i anspråk för att genomföra proven.  
 

”Bortser jag från den omänskliga arbetsbördan de nationella proven innebär 
under vårterminen i år 3 …” (Lärare nr.14) 

 
”Proven är omfattande och tidskrävande. De kräver också resurser då man ska 
observera varje elev i en arbetssituation. Oftast stämmer den bild man har av 
eleven överens med resultatet.” (Lärare nr.11) 

 
Flera av lärarna påpekar dessutom att proven kan vara alltför omfattande och borde 
minska i omfång. De menar att färre delprov kan minskar stressen hos lärarna i 
samband med proven. 
 

”Jag tycker att det är bra med nationella prov. Men… jag kan tycka att det är 
lite för mycket jobb och lite för många delprov. Det är svårt att låta arbetet 
’smälta in’ i den vanliga undervisningen. Med minskade resurser blir det ännu 
svårare att genomföra vissa delprov som t.ex. observationer.” (Lärare nr.4) 

 
”Jag tycker att det är bra med nationella prov. De prov som ges nu är tyvärr så 
omfattande att det lätt kan uppfattas som stressande för lärarna. De kanske kan 
minska i omfång.” (Lärare nr.3) 

 
”Proven är omfattande och tidskrävande.” (Lärare nr.11) 

 
En stor del av svaren kom från lärare som ännu inte genomfört de nya proven. Av 
dessa har en del valt att inte svara alls medan andra skriver att de är positiva, men av 
kollegor har förstått att det är tidskrävande. Någon väljer att svara att det är svårt att 
ha en inställning till proven efter så kort tid. 
 

”Jag tror att det kan bli bra men det är svårt att veta efter bara så kort tid.” 
(Lärare nr.7) 

 
”Mina förväntningar är positiva, men det är svårt att veta efter så kort tid, 
mindre än ett år.” (Lärare nr.10) 

 
 
 



 

5.3.3 Sammanfattning 
 
Samtliga respondenter ser de nationella proven som ett mått på sin egen undervisning 
huruvida det eget valda stoffet är relevant mot målen. De är även positiva till att 
använda proven som ett komplement till sitt eget material i undervisningen. Trots att 
många av respondenterna ännu inte genomfört proven är inställningen i grunden 
positiv men klart framkommet är att arbetsbördan blir för stor. 
 
 



 

6 DISKUSSION 
 
I vår diskussion kommer vi utifrån den hermeneutiska ansatsen tolka och analysera 
de svar vi fått i vår undersökning. Vi kommer vidare att koppla resultatet till 
bakgrunden i vår diskussion. Diskussionen är indelad i en resultatdiskussion där vi 
går igenom och analyserar de resultat vi fått i vår undersökning. Därefter följer en 
sammanfattning och sist en metoddiskussion. 
 
 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Här diskuterar och analyserar vi de resultat vi fått. Vi följer vår tidigare uppdelning 
med målen, kursplanerna och nationella proven. 
 

6.1.1 Nya målen 
 
Vårt resultat visar på att de nya målen för år tre har mottagits positivt. I 
regeringsuppdraget (2007b) fanns att målen skulle ha en tydlighet vilket 
respondenterna upplever att det blivit. Flera av respondenterna påpekar att det blivit 
enklare när det nu finns en avstämningspunkt tidigare i kunskapsutvecklingen. Vi 
upplever att det för lärarna blivit mer konkret och framför allt enklare att planera sin 
undervisning när de inte behöver bryta ner mål från årskurs fem.  
 
De nya målen för årskurs tre har fört med sig ett nytt intresse för kursplanen hos 
lärarna. Detta har medfört att lärarna i sina arbetslag och årskursvis har fler 
diskussioner angående hur målen skall uppnås. Anledningen till detta är givetvis 
också det projektet om kunskap och bedömning som pågår inom den aktuella 
kommunen. För lärare som undervisar i de lägre åldrarna har målen för årskurs fem 
tidigare varit för långt borta och därmed blivit svåra att bryta ner för undervisning i 
år ett till tre.  
 
Några av respondenterna motsäger varandra om huruvida individualiseringen för 
eleven hämmas eller ges utrymme för vidare utveckling. Någon anser att de höga 
kraven som innebär att alla elever ska ha uppnått vissa mål i slutet av år tre hämmar 
individualiseringen, medan en annan tycker att det har blivit en förenkling av att sätta 
individuella mål. Dessa skilda uppfattningar tror vi kan bero på att lärarna ännu inte 
är tillräckligt insatta i vad de nya målen innebär. Liksom Tholin (2006) anser vi att 
ämnesinnehållet på många skolor är traditionellt. Vissa lärare kan vara väldigt 
enkelspåriga i sin undervisning och har inte viljan att göra förändringar i sitt 
arbetssätt. Vi kan enkelt dra paralleller till vår egen lärarutbildning där vi ifrågasatt 
strategier och kunskapsnivåer under kursens gång, medan vi senare har förstått 
vikten av att ha många strängar på sin lyra. Den verkliga orsaken till huruvida 
individualisering sker eller ej handlar istället om den tid och de resurser som finns 
för eleverna att nå upp till målen.  
 



 

På frågan angående hur lärarna beskriver påverkan av de nya målen menar en av 
respondenterna att drama har fått plockas bort ur undervisningen vid jul på grund av 
tidsbristen. Vi anser det beklagligt om så är fallet. Drama är ett ämne som kan 
integreras i så väl svenska som matematik beroende på hur verksamheten läggs upp. 
Vi tolkar det som att läraren i sin stress över de nya målen i svenska, svenska som 
andraspråk och matematik inte får chans att vara kreativa i sin undervisning genom 
att lägga upp en planering som innefattar flera ämnen. Samma respondent uttrycker 
vidare att skolarbetet i och med målen för år tre känns allvarligare vid ett tidigare 
stadie. Detta är förhoppningsvis något som bara läraren upplever och inte eleverna. 
Vi anser att alla de nya målkriterierna för år tre kan uppnås på ett lekfullt och 
spännande sätt. Det är upp till läraren att planera sin undervisning på ett sådant sätt. 
Med den kursplan vi har idag är läraren fri att lägga upp sin planering på det vis som 
hon eller han anser vara bäst lämpat för sina elever. Ramfaktorteorin innebär enligt 
Lundgren (1999) att ramar sätts för att starta lärprocessen och måste anpassas till 
målen. Elmeroth, m.fl. (2006) menar att kursplanernas utformning är till för fri 
tolkning, men precis som det visar sig i Skolverkets rapport (2008a) tycker många 
lärare att detta är svårt på grund av otydlighet och svårtolkad text.  
 
 
 

6.1.2 Kursplanerna 
 
Lärarna i undersökningen menar att de alla använder kursplanerna men på olika sätt. 
Det vanligaste är att den lokala kursplanen används mest. Men som Tholin (2006) 
påpekar finns stora skillnader i hur de lokala kursplanerna är upprättade, vilket gör 
att den likvärdighet som ska finnas skolor emellan inte uppnås. Genom att flera 
lärare framhåller att Projektet ”Kunskap och bedömning” är till stor hjälp för dem i 
deras arbete med planering och bedömning anser vi att vi går åt rätt håll mot den 
likvärdiga skolan. Vi tolkar det som att många lärare verkligen är tacksamma för all 
hjälp de kan få med att tolka och förstå kursplanernas målkriterier. 
 
Intressant är att det i undersökningen framkom en respondent som uppger att den 
förlitar sig helt på att läromedlet utgår från kursplanerna. Vår egen ringa erfarenhet 
säger oss att det finns många brister i läromedlen angående hur målen uppnås 
överhuvudtaget. Att som lärare utgå från att läromedlet täcker de mål som 
kursplanen anger i ämnet är att ta en stor risk. Vår förhoppning är att denna lärare har 
gjort en grundlig genomgång av sitt valda läromedel och därmed vet att de innehåller 
de mål som kursplanen anger. I vår egen utbildning har vi gjort läromedelsanalyser 
som tyvärr visat att många läromedel inte höll måttet.   
 
Enligt Näsström (2008) bör en samstämmighet mellan bedömning och kursplan 
finnas.  Flera av lärarna i undersökningen menar att om en noggrann planering inför 
arbetet är gjord blir bedömningen enklare efteråt. Vår egen erfarenhet från 
verksamhetsförlagd undervisning är att många lärare tyvärr tidigare inte arbetat på 
detta sätt. Den kritik som riktats mot kursplanerna i skolverkets undersökning 
(2008a) är enligt vårt tycke befogad. Om det i styrdokumenten ska finnas en frihet 
för egen tolkning måste det precis som Tholin (2006) betonar ges information och 
stöd till lärarna för att verksamheten ska kunna fungera. Som nyutbildade lärare är 
styrdokumenten till stor hjälp för oss för att vi ska kunna hjälpa eleverna. Men frågan 



 

är för vem är styrdokumenten egentligen är till? Vi tror att det fram till nu varit 
lärarnas dokument med riktlinjer att utgå ifrån, men att det förhoppningsvis nu håller 
på att ske en förändring som innebär att eleverna själva börjar läsa de strävansmål 
som finns i kursplanerna. Detta ser vi som något positivt eftersom skolan ska vara en 
demokrati och genom att eleverna själva får ta del av och se vad de ska sträva mot 
kan också deras kunskapsutveckling gynnas.  Vår förhoppning är också att de nya 
målen för år tre i kursplanerna kommer att medföra en förbättring i planerings- och 
bedömningshänsyn. Inom detta område kommer säkert även det kollegiala samtalet 
förbättras och bli mer förekommande än det varit tidigare. 
 
 

6.1.3 Nationella prov 
 
Vår undersökning visar på liknande resultat som skolverkets rapport (2009). 
Respondenterna uppger att provet är ett stödjande redskap och ett bra 
bedömningskomplement. Inställningen till proven hos respondenterna är i grunden 
positiv, men de flesta anser att arbetsbördan blir för stor och tidskrävande. Vår 
tolkning av detta är att det inom några år kommer att bli mer integrerat i 
undervisningen. I inledningsfasen försöker lärarna att få plats med proven utöver den 
vanliga undervisningen i år tre. När proven har fått en naturlig del i planeringen för 
årskurs tre kommer arbetsbördan med stor sannolikhet att minska. 
 
Det faktum att alla respondenterna nämner arbetsbördan som finns runt de nationella 
proven, trots att många av dem ännu inte själva genomfört dem tyder på att det varit 
många diskussioner lärarna emellan. Huruvida dessa diskussioner är bra eller ej kan 
tolkas på flera sätt. Vi anser att samtalen mellan kollegor är bra och utvecklande, 
men samtidigt finns en risk, i just detta fallet med de nationella proven, att de lärare 
som genomfört dem överdriver och ger en negativ bild.  
 
Många av respondenterna uttrycker en önskan om att de nationella proven skulle 
minskas i omfång genom att vissa delmoment togs bort. Korp (2003) fastslår att 
eleverna behöver bedömas utifrån hela sin lärprocess och inte endast utifrån 
resultaten. Vi anser att de nationella provens alla delar utgör en bra lärprocess och att 
borttagandet av en del prov skulle vara till nackdel för eleverna. Utifrån de svar som 
vi fått angående arbetsbördan tolkar vi det som att lärarna mestadels haft sitt eget 
arbete i åtanke och inte utgått från vad som är bäst för elevens kunskapsutveckling. 
Vi har full förståelse för lärarnas belastning och det faktum att resurserna är 
minimala på många skolor, men utformandet av de nationella proven är för att 
elevens kunskaper skall visas och rättvis bedömning ska göras.    
 
 
 

6.2 Sammanfattning 
 
Resultatet av vår undersökning av hur lärare upplever de nyheter som målen för 
årskurs tre inneburit har varit överraskande positivt. Lärarna nämner att det blivit 
tydligare och enklare när målen gäller år tre istället för år fem.   
 



 

Vårt resultat visar tydligt vilken stor betydelse projektarbetet ”Kunskap och 
bedömning” har haft för lärarna i vår undersökning. I enkätsvaren tar många lärare 
upp det faktum att de deltar i diskussioner om kursplanerna och att de hjälps åt med 
att skriva matriser. Vi ser detta som något väldigt positivt för lärarna och därmed 
även eleverna som på detta vis får möjlighet att gå en utbildning som blir mer 
likvärdig skolor emellan. Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått 
möjligheten att vara med i en av dessa arbetsgrupper i projektet och därmed fått ta 
del av diskussionerna runt kursplanerna och dess mål. Utifrån detta finns en viss risk 
att vi inte har varit helt objektiva i vår utformning av undersökningen, men det var 
heller inte vår avsikt att studien skulle utvärdera projektet. 
 
Det faktum att många av respondenterna menar att de alltid har använt och utgått 
från kursplanens mål kan vi ställa oss något tvivlande till. Vår egen ringa erfarenhet 
från den verksamhetsförlagda utbildningen är att lärarna arbetar väldigt traditionellt 
och efter teman som är planerade sedan länge. Materialet används på samma sätt år 
efter år. Det projektarbete om kunskap och bedömning som den aktuella kommunens 
lärare nu deltar i och de nya målen och proven innebär förhoppningsvis att 
kursplanerna blir mycket aktuella och att lärarna uppdaterar sitt stoff. 
 
Vi tror att det finns risk för att vissa lärare känner en press på sig att deras elever ska 
testas nationellt. Resultaten av elevernas prov kan ses som en bedömning av lärarens 
planering och val av stoff till verksamheten. Samtidigt upplever en del av lärarna att 
proven blir ett bra komplement till deras undervisning och att de genom de olika 
delproven kan få ett bra komplement till deras övriga material. Vår tolkning är att de 
nationella proven kommer att falla väl ut för alla inblandade, elever som lärare. Den 
arbetsbörda lärarna nämner beror, enligt oss, snarare på oerfarenheten och nyheten 
som proven innebär för dessa lärare.    
 
I enlighet med Utbildningsdepartementets (2008) krav om tydlighet angående de 
kommande styrdokumenten anser vi att för lärare i år ett till tre kommer det att bli 
enklare att ta emot de nya målen som följer med dessa. Detta grundar vi på att de nya 
målen för år tre som redan trätt i kraft har fått lärarna i de lägre åldrarna att öppna 
upp för diskussioner om kursplanerna och tolkningar av dessa. Eftersom skolan är en 
demokrati skulle vår önskan vara att de nya styrdokumenten, som kommer inom 
kort, var utformade för eleverna. Vi anser att eleverna själva ska få ta del av mål och 
riktlinjer för att bli mer delaktiga i sin egen utbildning.  
 
 
 

6.3 Metoddiskussion 
 
För denna undersökning valde vi att använda oss av enkäter med öppna frågor. Antal 
utdelade enkäter hade kunnat vara fler men vi hade då behövt vända oss till lärare 
som undervisar i de högre klasserna och det var i just denna undersökning inte 
intressant för oss. Vi hade dessutom för avsikt att använda oss av fler skolor men vid 
förfrågan fanns inget intresse.  
 
Om vi istället använt oss av intervjuer hade vi kunnat få djupare svar och samtidigt 
kunnat ställa fler frågor, men då hade vi haft ett betydligt färre antal lärare. Vi ville i 



 

vår undersökning få en vidare syn på lärarnas inställning till de nya målen och de 
nationella proven för år tre och hur de menar att de använder kursplanerna i sin 
verksamhet. 
 
Eftersom vi fått ta del av ett antal lärares syn på hur de använder sig av kursplanerna, 
de nya målen och nationella proven för år tre är vår uppfattning att vi har fått en 
djupare förståelse av det undersökta området. 
 
 
 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Den undersökning vi gjort tar upp ämnen som är relativt nya inom skolan. De nya 
målen och nationella proven för årskurs tre är i sin inledande fas och lärarna har ännu 
inte fullt ut implementerat det i sin verksamhet. Därför skulle denna undersökning 
kunna vara intressant att göra igen om några år, då alla lärare som undervisar i år ett 
till tre har haft tillfälle att genomföra nationella prov med sina elever. Resultatet 
skulle då sannolikt bli olikt vårt resultat. 
 
Vi anser också att det kunde vara intressant att vända sig till lärare som undervisar i 
år fyra till sex. Vad är deras inställning till en avstämningspunkt i år tre? Blir det 
något som underlättar för dem i deras planering och bedömning? 
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BILAGA 1 

 
December 2009 

 
 
 

Missivbrev 
”Kursplan och arbetssätt” 

 
Våra studier vid Lärarprogrammet i Kalmar är klara i januari och det är nu dags att 
skriva examensarbete. Avsikten med studien är att undersöka hur pedagoger/lärare 
planerar och bedömer sitt arbete utifrån kursplanen. Vi vill även undersöka om de 
nya målen för år tre har medfört någon förändring. Nu vore vi tacksamma om Du 
med din erfarenhet ville ägna en stund åt att besvara dessa frågor. I undersökningen 
är vi mycket intresserade av alla olika pedagogers/lärares uppfattningar. 
 
Enkäten innehåller frågor och Du är en viktig pusselbit i undersökningen. 
Undersökningens frågor kommer endast behandlas av oss personligen och enskilda 
svar kommer inte att kunna utläsas. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som 
helst avbryta din medverkan.  
 
Vi är fullt medvetna om att undersökningen orsakar merarbete för Dig som lärare, 
men vi hoppas dock att du skall finna syftet med undersökningen angeläget. Den tid 
det kommer att ta Dig att besvara enkäten uppskattar vi till ca 30min. Efter insamlad 
empiri kan några djupintervjuer komma att behövas för att få ett vidare perspektiv på 
undersökningen. Vid intresse hör av Dig. 
 
Om Du har några frågor får du gärna kontakta oss på nedanstående telefonnummer. 
 
Tack på förhand 
 
Anna Grahm & Ida Strand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Grahm xxxx xxxxxx 
Ida Strand xxxx xxxxxx 
 



 

 
BILAGA 2 

 
”Kursplan och arbetssätt” 

Enkätundersökning med lärare verksamma i år ett till tre. 
 
 
Vi uppskattar om du är utförlig i dina svar. Om raderna inte räcker till fortsätt gärna 
på baksidan eller på annat papper. 
 
 
 
 
 
Din ålder? 
 

20 -29       30 – 39      40 – 49      50 – 59      60 – år 
 
Antal yrkesverksamma år inom läraryrket? 
 

1 -5           6 – 15        16 -25        26 -35       36 – år 
 
 
Vilken typ av lärarutbildning har du? 
 

 
 
Vilket år tog du din lärarexamen? 
 

 
 
Inom vilken verksamhet befinner du dig? 
 

 
 
 
 
 
Vad tycker du om införandet av mål för årskurs tre? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
Har de nya målen för årskurs tre förändrat ditt arbetssätt, och i så fall på vilket sätt? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Hur använder du dig av kursplanerna i din planering av verksamheten? Motivera ditt 
svar. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Hur använder du dig av kursplanen i ditt arbete med bedömning? Motivera ditt svar. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
På vilket sätt anser Du att de nationella proven i årskurs tre kan vara ett redskap i ditt 
arbete med bedömning av elevens kunskapsutveckling? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vad är din inställning till de nationella proven i matematik, svenska och svenska som 
andra språk för årskurs tre?   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


