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Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare, i den för studien valda kommunen, går till 

väga när de gör bedömning av elevers måluppfyllelse i årskurs fem. Samt om detta arbete skil-

jer sig beroende på vilket ämne det handlar om. Ett ytterligare syfte är att undersöka om det 

finns någon skillnad i måluppfyllelsen mellan pojkar och flickor. 

 

Studien har bedrivits utefter en kvalitativ metod där intervjuer med verksamma lärare använts 

som empiriskt material för skapa sig en bild av hur det fungerar i verkligheten. Tidigare forsk-

ning har i resultatet vävts samman med vad den empiriska studien gett och skapar en bild av hur 

olika det kan se ut inom en kommun. 

 

Resultatet visar att det råder skillnad i lärares sätt att arbeta med mål och bedömning, det tycks 

finnas vissa samband med ett gott pedagogiskt ledarskap och tid för diskussion. Vidare uppvisar 

resultatet att det förekommer viss skillnad i pojkars och flickors måluppfyllelse. 
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1 Bakgrund 
Bedömning av måluppfyllelse i årskurs fem, är en studie vars syfte är att skapa en bild av hur 

några lärare arbetar med bedömning av måluppfyllelse i årskurs fem. Studien genomförs i en 

kommun som består av knappt 60 000 invånare. Jag tog själv kontakt med kommunen för att 

undersöka vad de kunde tänkas vara intresserade av för undersökning. Bakgrunden till valet 

av ämne baseras dels på mitt eget intresse för området som jag finner mycket viktigt, men 

även på intresse från kommunen. Kommunen i fråga är intresserad av att veta hur lärare arbe-

tar och går tillväga vid bedömning av elevers måluppfyllelse i årskurs fem. De vill även veta 

vad lärarna upplever problematiskt när det gäller bedömning. Det finns ett intresse i att se om 

behovet av förändringar finns, hur de om möjligt kan förbättra lärarnas kompetens inom be-

dömning och betygssättning.  

 

Betyg och bedömning handlar om i hur stor utsträckning eleven i fråga har nått upp till de 

förväntade mål som uttrycks i kursplanerna för varje ämne. För att underlätta bedömningen 

finns betygs- och bedömningskriterier att utgå ifrån. Vidare skall läraren använda sig av all 

information som finns för att kunna bedöma elevens måluppfyllelse i förhållande till de krav 

som ställs i kursplanerna på ett så allsidigt sätt som möjligt, (Skolverket 2006b). Det är dess-

utom lärarens uppdrag att alla elever ges samma möjlighet och utrymme att utveckla sina 

kunskaper och intressen oberoende av könstillhörighet där traditionella könsmönster ej skall 

förstärkas, (2006b). I relation till det ställs frågan om det råder skillnader inte endast mellan 

olika ämnen utan även mellan pojkars och flickors måluppfyllelse och om det då kan relateras 

till traditionella könsroller. Statistik samt intervjuer med verksamma lärare i den valda kom-

munen kommer att sättas i perspektiv mot resultaten för hela Sverige rent generellt för att 

kunna analysera hur arbetet går till.  

 

Kommunen finner det självklart mycket viktigt att lärarna besitter goda kunskaper i hur de 

genomför en rättvis och bra bedömning av elevernas måluppfyllelse. De har därför visat sin 

vilja att hjälpa till genom att bidra med en del av den information som behövts för att genom-

föra studien, samt vara ett bollplank för utvecklandet av studien. Det är enligt mig en oerhört 

viktig fråga att uppmärksamma. Blivande lärare kommer att kunna ha nytta utav studien för 

att fundera kring sitt kommande arbete med mål och bedömning.  Dessutom är min önskan att 

studien blir lika intressant och givande för verksamma lärare i arbetet med bedömning av 

måluppfyllelse, där man i arbetslaget eller som rektor väcker frågan om hur de arbetar samt 

går tillväga i sin bedömning och om behovet av kompetensutveckling finns. Arbetets innehåll 

ger underlag för diskussion. 

 

Vidare är det ett mycket omtalat och aktuellt ämne i den debatt som pågår i och om skolan 

som organisation. Det talas om hur allt färre elever når upp till kraven för godkänt i grundsko-

lan där skola och lärare kritiseras i sitt arbete. Rådet (2005) skriver i sin rapport Måluppfyllel-

sen i svenska skola och förskola 2000-2004, att eftersom dagens samhälle ställer betydligt 

högre krav på människans kunskaper, har det blivit allt viktigare att klara av skolan. Det är 

därför oroväckande att se hur allt fler elever inte når upp till de nationella målen.  

 

Av ovan nämnda anledningar är valet av studieämne i allra högsta grad ett aktuellt och rele-

vant ämne för skolans utvecklingsarbete. I Lpo94, Läroplanen för det obligatoriska skolvä-

sendet, förskoleklassen och fritidshemmet, framhålls vikten av den pedagogiska ledningens 

samt lärarnas ansvar att utveckla skolan på ett kvalitativt plan, där undervisningsmål, resultat 

och nya metoder prövas och utvärderas, (2006b). Det hör till lärarens yrkesetiska principer att 

”vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå 

otillbörlig påverkan” (Lärares yrkesetik, 2001:153). Vidare är det även rektors ansvar att lä-
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rarna ”får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina 

uppgifter” (Skolverket, 2006b:17).  

 

Tanken är att studien kommer bidra till en fördjupad kunskap om hur det går till när lärare gör 

bedömning av elevers måluppfyllelse i årskurs fem för att om behovet anses finnas; utveckla 

bedömningskompetensen hos lärare. Studien kan bidra till att få ny kunskap som kan vara av 

intresse för verksamhetens utveckling. För att få en så bred spridning som möjligt i de skolor 

som ingår i studien har intervjuerna genomförs på en större stadsskola kallad Förstaskolan, en 

mellanstor skola vars fingerade namn för studien är Andraskolan i en mindre ort samt Tredje-

skolan en liten landsbygdsskola. 

 

1.1 Begreppsdefinition 

Decentralisering   Fördelning utav ansvar eller verksamheter. Det kan till exempel handla 

om att ansvar och inflytande ges från statlig myndighet till kommunala 

eller lokala myndigheter. 

 

Jämställdhet         Handlar om varje människas rättigheter, möjligheter och skyldigheter 

oavsett kön. 

 

Kommunalisering    Kommunen får överta ansvar för en viss verksamhet eller organisation. 

Vanligast är att statligt ansvar övergår i kommunalt ansvar, som till ex-

empel kommunaliseringen av skolan 1991. 

 

Nationella prov Ämnesprov i svenska, engelska och matematik. Genomförs i årskurs tre, 

fem och nio.  
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2 Syfte och problemformulering 
Det övergripande syftet är att undersöka hur några lärare, i den för studien valda kommunen, 

går till väga när de gör bedömning av elevers måluppfyllelse. Ett annat syfte är att undersöka 

om bedömningen skiljer sig beroende på vilket ämne det handlar om och vad det i sådana fall 

kan bero på.  Ett tredje syfte är att ta reda på om det råder skillnad i antalet elever som uppfyl-

ler målen beroende på dess könstillhörighet. 

 

Grundat på ovan beskrivet syfte ställs följande problemformuleringar: 

 Hur arbetar lärare med målen i årskurs fem? 

 Hur går bedömningen av elevernas måluppfyllelse till?  

 Råder det någon skillnad i hur lärare bedömer beroende på vilket ämne det handlar 

om, hur uttrycker det sig i så fall? 

 Vad finns det för problematik och svårigheter kring bedömningsarbetet? 

 Finns det underlag som visar att det är skillnad i hur stor grad flickor respektive pojkar 

bedöms ha uppfyllt målen, hur uttrycker sig detta om så är fallet? 

 

2.1 Avgränsningar 

Studien kommer belysa och lyfta fram hur lärare går tillväga när de arbetar med målen i 

årskurs fem samt hur lärarna arbetar med bedömning av elevers måluppfyllelse i årskurs fem. 

Vidare kommer det diskuteras om bedömningen skiljer sig mellan ämnena. I studien kommer 

även belysas om det finns skillnader i flickor och pojkars måluppfyllelse. Syftet är att se om 

det finns tendenser till att det möjligen skulle kunna vara skillnader och utifrån det resultat 

som ges kunna dra möjliga slutsatser. Uppsatsen kommer däremot inte att handla om lämpliga 

metoder och medel lärare kan använda för att öka elevernas måluppfyllelse. Förskolan och 

grundskolans senare år kommer att omnämnas, dock kommer fokus att ligga på årskurs fem i 

grundskolans tidigare år. För att läsaren skall få en inblick i hur det svenska skolsystemet fun-

gerar görs först en beskrivning av skolan som organisation samt hur det fungerar med mål och 

bedömning. Därefter görs en beskrivning av teorier kring måluppfyllelse samt bedömning ur 

en nationell aspekt för att se kommunens resultat i relation till hela landets.  

 

När det gäller frågan om huruvida det råder skillnader mellan pojkar och flickor i måluppfyl-

lelse kommer fokus att ligga på hur det ter sig rent statistiskt i Sverige och i den valda kom-

munen samt på de för studien utvalda. Arbetet kommer inte att undersöka vad det kan ha för 

betydelse för eleverna. Däremot kommer en analys och ett resonemang föras kring det om 

studien visar att det finns sådana tendenser och hur de skillnaderna i visar sig. I diskussions-

avsnittet, däremot, kommer möjliga orsaker och tankar kring skillnadernas orsaker att diskute-

ras. Den läroplan som kommer att användas i studien är 1994 års läroplan eftersom 2011 års 

läroplan ej är fastställd eller gällande vid skrivandets skede. Den nya läroplanen för 2011 

kommer dock att omnämnas.  
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3 Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning  
Här följer en genomgång av hur det svenska skolsystemet ser ut idag. Vidare förs en beskriv-

ning av arbetet med bedömning och dess syfte. Därefter en, utifrån statistik, beskrivning av 

den totala måluppfyllelsen i hela landet samt hur måluppfyllelsen ser ut mellan pojkar och 

flickor. 

 

3.1 En mål- och resultatstyrd skola 

Det svenska skolsystemet bygger på en så kallad deltagande målstyrning vilket innebär att de 

nationella målen är formulerade på ett öppet sätt för att varje kommun skall kunna tolka dem 

och formulera lokala versioner. Utifrån dessa nationellt fastställda mål är det alltså upp till 

varje kommun, förskola, fritidshem och skola med dess rektor, lärare och elever ”att tolka, 

förtydliga och konkretisera” (Hedenquist & Håkansson 2008:11) målen till att utforma verk-

samheten och undervisningen. Det är för att varje skola skall kunna formulera mål som är 

fungerande i just deras verksamhet. Det svenska skolsystemet bygger på en skola som med 

tydliga mål skall nå resultat – en mål och resultatstyrd skola. Målen som styr och skall forma 

skolan finns främst skrivna ”i skolans styrdokument: skollag, läroplan, programmål och 

kursmål” (Rådet 2005:17).  

 

Den deltagande målstyrda skolformen har knappt funnits i två decennier i Sverige och har 

utvecklats då skolan blev decentraliserad och kommunaliserad. Tidigare var staten den sty-

rande över hur målen skulle nås, som allt mer ersatts av vilka mål som ska nås. Syftet är att 

om målen är ”tydliga och konkreta” (Hedenquist & Håkansson 2008:13) öka möjligheten att 

styra och utveckla skolan. Att vi har denna form av målstyrda skola skriver Hedenquist & 

Håkansson (2008) är en stor fördel för att motivera både lärare och elever eftersom det är tyd-

ligare vad lärare och elev förväntas göra. Läraren vet tydligare vad som ska göras för att ele-

verna ska nå målen. För elevernas del blir det tydligare vad de skall uppnå, vilket gör vägen 

dit mer greppbar. Rådet (2005) skriver i sin rapport Måluppfyllelsen i svenska skola och för-

skola 2000-2004. Rådets slutrapport, att de mål som finns för skolan är till för att ge eleverna 

de kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna leva i samhället och allt vad det 

innebär med arbete och livskunskap.  

 

Till skillnad från den tidigare mål- och regelstyrda skolformen, vars tanke var att genom att 

följa reglerna skulle målen nås automatiskt, så handlar den mål- och resultatstyrda skolan om 

att med rätt mål når vi resultat. I det mål- och resultatstyrda systemet har utvärderingen en 

mycket viktig roll, utvärderingar skall göras kontinuerligt för att se om samt vilka mål som 

uppnåtts och vad som kan behöva förändras för att öka måluppfyllelsen skriver Hedenquist & 

Håkansson (2008). Rapp (2005) däremot skriver att det är många mål som skall uppnås vilket 

försvårar utvecklingsarbetet i skolan. Vilket i sin tur bidrar till att skolpersonalen inte vet vil-

ka mål som är viktigast att lägga fokus på och vilka som måste förbättras, det finns för många 

mål att välja mellan. Detta hindrar att skolan utvecklas på det sätt målen har till syfte att göra 

skriver Rapp (2005).  

 

3.1.2 Mål att uppnå, mål att sträva mot 

Det är således skollagen och läroplanerna som utgör de ramar, regler och mål för hur skolan, 

lärare och elever skall arbeta och utvecklas. Varje ämne har dessutom en egen kursplan med 

mål för undervisningen och kunskaps mål som eleverna skall uppnå efter avslutad kurs eller 

moment. Läroplanen och kursplanerna består av mål att uppnå, uppnående mål, det vill säga 
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vad varje elev efter att de avslutat årskurs fem respektive årskurs nio minst skall ha uppnått 

och visa kunskaper på. Det är endast förskoleverksamheten som inte har uppnåendemål. 

Dessutom finns mål att sträva mot, dessa så kallade strävansmål, handlar om hur verksamhe-

ten skall se ut. Strävansmålen anger ramarna för hur man ska arbeta för att utveckla och för-

bättra både förskola, grundskola samt gymnasieskolan, (Rapp 2005; Rådet 2005). 

 

Målen består av två former av mål, det ena är värdegrundsmål vilka beskriver mål att arbeta 

mot för att utveckla och hålla god kvalitet i skolan och för att bland annat främja elevernas 

utveckling på olika sätt. När vi nu går vidare in i beskrivningar av mål kommer fokus att läg-

gas på hur det förhåller sig i årskurs fem. Det andra är kunskapsmål, vars syfte säger sig 

självt; de handlar om vilka kunskaper eleverna skall ha uppnått efter årskurs fem. Det innefat-

tar kunskapsmål specifikt för varje ämne men även ”kunskaper i ett större perspektiv” (Rapp 

2005:117). Dessa två former av mål måste gå hand i hand för att skapa en grund för att skolan 

skall vara en fungerande verksamhet. 

 

Vidare måste de som arbetar i skolan ”ha en gemensam uppfattning om, och bild av, vad som 

ska uppnås” (Rapp 2005:117) för att eleverna skall ha en möjlighet att uppnå dessa mål. Det 

är i sin tur viktigt att denna bild, vilken Rapp (2005) kallar målbild, är gemensam inte endast 

för lärare i samma arbetslag utan även för hela skolan och för förvaltningsledare med flera. 

Rapp (2005) betonar att om tanken kring vilka mål som är viktiga och hur de skall tolkas inte 

är gemensam skapas en tvetydig och oorganiserad skola som i slutändan drabbar eleverna 

värst i huruvida de har möjligheten att uppnå dessa mål. Undervisningen och planeringen utav 

den måste bygga på en tolkning av målen och likaväl måste även bedömningsgrunderna byg-

ga på vilka mål som är satta att arbeta mot skriver Skolverket (2009). Följande modell illu-

strerar hur arbetet med en gemensam målbild bör se ut: 

 

 

Politik

Förvaltningsledning

Gemensam målbild

Rektorer

Personal

Barn/Elever

 
(Rapp 2005:117, Figur 22) 

 

3.1.3 Nationella prov 

Sedan 1996 har möjligheten att använda sig utav nationellt prov eller även kallat ämnesprov i 

ämnena svenska, engelska och matematik för årskurs fem funnits. Regeringen beslutade att 

ämnesproven i svenska, engelska och matematik skall vara obligatoriska i år fem från och 

med våren 2009. Därför ska man med viss försiktighet jämföra 2009 med tidigare års resultat 

eftersom det inkom fler provresultat och därmed ett större antal elever och möjligen mer mo-

tiverade elever då det sätts större press när resultaten offentliggörs skriver Skolverket (2010). 
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Dessutom var proven 2009 av en annan karaktär än året dess för innan. Skolverket (2006c) 

poängterar dock att provresultaten inte skall vara de enda underlag som måluppfyllelsen 

grundas på. Utan det är viktigt att allt de eleven utvecklar, presterar och övigt som kan tänkas 

förväntas av dem skapar underlag för bedömning. 

 

Eftersom den nya läroplanen skall träda i kraft läsåret 2011/2012 och ämnesproven skall 

genomföras i årskurs tre, sex och nio istället var det inte obligatoriskt att göra ämnesprov i 

årskurs fem våren 2010 och inte kommande vårtermin 2011. Syftet med ämnesproven är att 

fungera som ett medel för att kontrollera elevernas måluppfyllelse och därmed se vad eleven 

kan behöva träna mer på. Det blir ett sätt att göra kursplanen tydligare. Till sin hjälp med be-

dömningen av elevernas resultat på ämnesproven har lärarna en bedömningsmall som anger 

olika kravnivåer, (Skolverket 2010). Korp (2010) betonar att syftet med de nationella proven 

är att de skall kunna ge en nationell kunskapsgrund, det kan dock ge ett missvisande resultat 

då varje skola och kommun får lov att forma sitt eget innehåll i undervisningen. 

 

3.2 Bedömning 

Det har under alla tider funnits olika sätt och metoder för att bedöma elevers kunskaper och 

utveckling. Det handlar framförallt om att lärare gör en bedömning av elevers kunskaper i 

olika ämnen, där det är kunskapsmålen som bedöms. Bedömning kan som tidigare nämnt ha 

flera syften; det kan handla om en mer summativ bedömning vilken beskriver elevens målupp-

fyllelse. Bedömningen är en del i strävandet efter att nå nya mål och utveckling. Att utvecklas 

och lära sig nya saker är ett av syftena med skolan därför behövs både målen och bedömning-

en för att skolan kunna skapa ett meningsfullt lärande. När syftet är att bedömningen ska stär-

ka elevernas utveckling är en formativ bedömning att föredra skriver Skolverket (2010). För 

att få en mer överskådlig bild av hur arbetet med de individuella utvecklingsplanerna skall 

fungera poängterar Skolverket (2009) att man bör arbeta enligt följande modell: 

 

 
(Skolverket 2009:7) 
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Utformningen av den individuella utvecklingsplanen har kunnat se ut i princip hur som helst 

och sedan januari 2006 är det obligatoriskt med individuella utvecklingsplaner, så kallade 

IUP, i grundskolan.  Vilket har bidragit till tydligare riktlinjer för hur ett bedömningsarbete 

skall gå till. 

  
Den ska dels innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels 

en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som 

möjligt i riktning mot de nationella målen. Där bör även framgå vad eleven och 

vårdnadshavaren kan göra och ansvara för, (Skolverket 2009:6). 
 

Syftet med de individuella utvecklingsplanerna är följaktligen att sträva mot nya mål och hur 

de ska nås, de ska vara lättillgängliga och greppbara mål för eleven. Sedan hösten 2008 är det 

meningen att alla elever får omdömen i sin individuella utvecklingsplan från och med årskurs 

1 i alla grundskolans ämnen. Under större delen av 1900-talet och framåt har den psykologis-

ka och pedagogiska forskningen haft stor inverkan på hur våra bedömningssystem och prov 

utvecklats och byggts upp, Vallberg Roth (2010). För att underlätta bedömningsarbetet an-

vänder sig landets skolor av en mängd olika metoder för att insamla data kring varje elevs 

prestationer. De flesta använder sig utav matriser av olika slag, (Vallberg Roth 2010). 

 

De individuella utvecklingsplanerna kan som sagt skrivas på lite olika sätt. Man kan som ovan 

nämnt använda sig av olika matriser där läraren prickar av vad varje elev klarat för mål i re-

spektive ämne, eleverna kan dessutom ha tillgång till en och själva kryssa för. Det finns dess-

utom olika databasprogram man kan använda för att fylla i digitala IUP, några av dem är 

P.O.D.B, Unicum och SchoolSoft.  Fördelen med att använda sig utav de nätbaserade mallar-

na för elevernas IUP är att eleverna och deras vårdnadshavare kan komma åt IUP:n hemifrån. 

I Schoolsoft måste läraren lägga in egna mål, som de arbetat fram i på skolan och i lärarlaget 

genom att bryta ner, det vill säga förtydliga, de nationellt uppsatta målen. Medan det i 

P.O.D.B finns redan inskrivna förtydligade mål för varje ämne utifrån rådande läroplan. Lära-

ren fyller i om eleven har uppnått målet eller om eleven i fråga är på väg att nå målet, till detta 

måste även läraren ge en egen formativ bedömning som motiverar varför man kryssat i om 

eleven är på väg att uppnå målen eller ej, (Skolverket 2009 & Vallberg Roth 2010). 

 

De databaserade individuella utvecklingsplanerna skapar en enklare och mer lättöverskådlig 

bild av hur varje elev ligger till och samverkan med hemmen blir enklare, (P.O.D.B. 1999). 

När elever är i behov av särskilt stöd under en kortare eller längre period skrivs, utöver dennes 

individuella utvecklingsplan, ett åtgärdsprogram som beskriver vad som behöver ske mer akut 

för att eleven ska stödjas i sin utveckling att nå målen. Det gäller att läraren gör kontinuerliga 

dokumentationer om varje elevs prestationer och lärande för att eleven skall få möjlighet att 

reflektera och värdera sina egna prestationer, dessutom underlättar dokumentationen det för 

läraren att göra ett rättvist bedömningsarbete av måluppfyllelsen när det väl ska se, (Skolver-

ket 2009). 

 

Det är viktigt att för varje lärare ställa sig frågan om varför vi skall göra en bedömning av 

elevers prestationer och utvecklingspotential. Skolverket (2009) belyser att en av dessa anled-

ningar är att bedömningen är eller kan vara betygsgrundande. Det ses även som medel för att 

”främja lärande och som en naturlig och integrerad del i den pedagogiska processen, exem-

pelvis för att identifiera förkunskaper eller diagnostisera inlärningssvårigheter”(2009:38). 

Enligt Vallberg Roth (2010) är det inte sällan att de skriftliga omdömena i den individuella 

utvecklingsplanen innehåller en hel del kränkande utformningar om hur en elev är. Lärare 

måste tänka på att hur de uttrycker sig i de individuella utvecklingsplanerna påverkar eleverna 
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och deras identitetsbild. Skolverket (2009) poängterar dock vikten av att det tydligt måste 

framgå i omdömet om eleven riskerar att inte nå målen för årskurs tre, fem eller nio. Ytterli-

gare kritik som riktats mot de individuella utvecklingsplanerna är att de oftast är utformade 

inom kommunen och skiljer sig även mellan i olika stadsdelar. En del skolor lägger fokus på 

kunskap medan andra anser till exempel att fostransuppdraget skall betonas i den individuella 

utvecklingsplanen. Vilket i sin tur gör att målen får olika fokus och hur de bedöms varierar 

beroende på vart du bor i landet eller var i en kommun skriver Vallberg Roth (2010).  

 

3.2.1 Summativ och formativ bedömning 

När läraren gör bedömning av elevers prestationer och resultat handlar det om en summativ 

bedömning, vilket bland annat innefattar att väga samman elevens prestationer efter ett avslu-

tat arbetsområde. Kännetecknet för en formativ bedömning, även kallad bedömning för läran-

de, är att fokus läggs på att förtydliga de mål eleven har att uppnå och hur de ska göra för att 

nå dessa mål. En bedömning som sker under arbetets gång, hur eleven skall agera för att möta 

målkraven samt hur läraren ska lägga upp undervisningen för att kunna öka elevernas möjlig-

heter att nå målen. Den formativa bedömningen ska under utbildningens gång vara utvecklade 

på ett framåtsiktande perspektiv där eleven får en bild av vad den just nu befinner sig och hur 

eleven skall göra för att nå målen, (Skolverket 2009 och Holmgren 2010). 

 

Skolverket (2010a) skriver att forskning visar på att formativ bedömning stärker elevernas 

lärande.  Det som är syftet med den formativa bedömningen att eleverna klart och tydligt skall 

veta vad som krävs och förväntas av dem. Eleverna ska vara mer delaktiga i bedömningen och 

avstämningar ska ske ofta. Det är den formativa bedömningen som ska ligga till grund för 

bedömningen i den individuella utvecklingsplanen. Däremot har summativ bedömning också 

ett viktigt kompletterande syfte i bedömningen skriver Skolverket (2009). Det viktiga är att 

skriftliga omdömen inte utgår från brister i elevens prestationer utan skall ta fasta på det ele-

ven kan och att blicka framåt i utvecklingen. Skolverket (2009) poängterar att det däremot är 

viktigt att det framgår i omdömet om eleven riskerar att inte nå målen för årskurs tre, fem 

eller nio.  

 

Holmgren (2010) betonar vikten av att alla elever måste förstå innebörden av kvalitet i arbetet 

annars blir det svårt att utveckla sitt sätt att se nästa steg i ens egna prestationers utveckling 

och därmed svårare att arbeta med att förbättra sin måluppfyllelse. En kunskap som den for-

mativa bedömningen förutsätter skriver Holmgren (2010). Alla har däremot inte det utveckla-

de sätt att kunna se på ett utfört arbete. Därför måste eleverna få möjlighet att utveckla förmå-

gan att värdera sitt arbete för att veta hur det skulle kunna utvecklas till det bättre. Exempelvis 

kan klassrumssamtal där lärare och elever pratar om olika arbetens utförande, självvärdering 

och kamratrespons vara några sätt att utveckla förmåga att se hur arbetet kan utvecklas, att se 

kvalitet som Holmgren (2010) uttrycker det. 

 

3.3 En generell bild av bedömning och måluppfyllelse i landet 

För att kunna mäta måluppfyllelsen i den svenska skolan behövs resultat från ett längre tids-

perspektiv än endast mellan ett par år för att kunna göra en rättvis jämförelse poängterar Rå-

det (2005). Utan nationella och internationella uppföljningar och utvärderingar blir det omöj-

ligt att se förändringar över tid. Skolverket (2005) genomförde den hittills största ”nationella 

utvärderingen i grundskolan” (2005:118), undersökningens namn är: Nationella utvärderingen 

i grundskolan 2003 och förkortas NU03, vars syfte var att ge en tydlig bild av måluppfyllelse-

frekvensen i grundskolan sedan 1992. Detta för att kunna visa på förändringar och ge en bild 
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av vad som eventuellt kan behöva förändras och förbättras, både ämnesvis och på ett mer 

övergripande plan. Studien omfattade såväl utvärderingar av elever och vårdnadshavare men 

utgick även från en statistisk bild av måluppfyllelse i alla ämnen. 

 

Bland de vanligaste sätten att bedöma en elevs måluppfyllelse är genom ”prov, inlämningsar-

beten, muntliga redovisningar och observationer” (Rådet 2005:18). Vidare skriver Rådet 

(2005) att vad man använder sig av för bedömningsunderlag varierar beroende på vilket ämne 

det handlar om men även beroende av vilken årskurs eleverna går i. I till exempel matematik 

är skriftliga prov den vanligaste formen för bedömning av måluppfyllelse. Det finns en pro-

blematik i dagens betygsystem då de endast visar om kunskapsmålen är uppnådda men säger 

ingenting om värdegrundsmålen som ”att ta ansvar, kunna utöva inflytande och visa tolerans” 

(2005:18). Däremot finns det lärare som menar att deras elever även måste uppvisa några av 

dessa förmågor för att uppfylla vissa delmål i en kursplan. Även de nationella proven har syf-

tet att på ett indirekt sätt belysa även dessa målkriterier, (Rådet 2005). 

 

De resultat vi kan avläsa på måluppfyllelsefrekvensen måste även ses till att ju högre målen är 

desto svårare är det för eleverna att leva upp till dem och därför kan det ge bilden av att mål-

uppfyllelsen minskar. ”I grundskolan finns det en tydlig prioritering av målen i svenska, ma-

tematik och engelska framför övriga ämnen” (Rådet 2005:19). Dessa ämnen är prioriterade 

utav de flesta grundskolor dels för att den är en långvarig tradition men även på grund av att 

de har nationella prov samt att det krävs minst betyget godkänd i dessa tre ämnen för att 

komma in på gymnasieskolan. Vidare påstår Rådet (2005) att det tycks finnas ett samband 

med att skolor som uppfyller målen gör det både utifrån kunskapsmål och utifrån de sociala 

målen. Antagligen lever dessa skolor efter tanken att de sociala målen skapar förutsättningar 

för lärande. Man bör även ha i åtanke att det finns en rad aspekter som påverkar skolans och 

elevernas resultat som lärare inte kan göra någonting åt, det rör sig om vårdnadshavares ut-

bildning, ekonomi och om de har utländsk härkomst eller ej, (Rådet 2005). 

 

Den rapport Rådet (2005) genomfört under åren 2000-2004, om måluppfyllelse i den svenska 

skolan och förskolan, visar att måluppfyllelsen inom landet är väldigt varierande från kom-

mun till kommun. Även inom den egna kommunen råder det ofta stora skillnader. Det visar 

sig att generellt sett har antalet elever i årskurs fem med svårigheter i svenska, matematik och 

engelska ökat, vilket Rådet (2005) belyser att det dels kan bero på det ökade elevansvaret vad 

det gäller sitt lärande. Eget ansvar för sina studier klarar inte alla elever av, de känner sig 

osäkra och behöver mer stöd på vägen. Att avläsa från elevernas utvärderingar framgår det där 

att eleverna anser att både svenska och engelska är svårt, Rapp (2005). Studien visar även på 

att eleverna har ofullständiga kunskaper inom de samhällsorienterade ämnena, vilket Rapp 

(2005) poängterar är ytterst anmärkningsvärt då dessa ämnen fått ökat utrymme i undervis-

ningen.  

 

Vidare råder det en del frågetecken vad det gäller de praktiska och estetiska ämnena som bild 

och form, musik, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap. I dessa ämnen visar un-

dersökning att eleverna anser att de fått bristande information om hur de skall uppnå målen. 

Enligt en nyare sammanställning av ämnesprov för skolår fem från 2009 visar Skolverket 

(2010) i en jämförelse från provresultaten 2008, att måluppfyllelsekvoten har ökat i landet. 

Förutom i engelska där det var färre antal elever som uppfyllt målen år 2009. Något som dock 

oroar är att i svenska som andraspråk är det knappt tjugosju procent som uppfyller kraven. 

Det krävs flera års resultat, vilket ännu inte finns, för att kunna analysera det för att se om det 

behövs förändringar inom svenska som andraspråk, (Skolverket 2010). 
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Vad måluppfyllelsefrekvensen beror på finns det många åsikter om. Rådet (2005) vill påpeka 

att något som visat sig ha positiv inverkan på måluppfyllelsen, är att skolan har kompetenta 

lärare som arbetar på ett målmedvetet sätt utifrån, skolans och arbetslagets, gemensamma mål. 

Lärare som motiverar genom att ge positiva förväntningar på alla elever och se till att det rå-

der ett gott arbetsklimat med tydliga regler. Vidare skall undervisningen utvärderas och följas 

upp regelbundet. Dessutom behöver skolan ha en ledning som har goda intentioner, att rekto-

rer har förståelse för lärarna och att de klarar av att på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt 

arbeta för skolans fortsatta utveckling, (Rådet 2005). 

 

3.2.1 Pojkar och flickors måluppfyllelse 

Enligt rapporten Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval från Skolverket (2006c) 

råder det, generellt sett, märkbara skillnader mellan pojkars och flickors resultat vad det gäller 

måluppfyllelsen i grundskolan. Även om denna uppsats inte skall undersöka varför det kanske 

finns skillnader mellan könens måluppfyllelse, utan snarare om det är så och hur det visar sig. 

Det är ändå av vikt att nämna skollagen och läroplanen beskriver lärarens arbete, som delvis 

handlar om att lärarna skall arbeta för jämställdhet genom att i arbetet ifrågasätta traditionella 

könsmönster, få eleverna att våga utvecklas oberoende av vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt, (Skolverket 2006c). Det talas om att den miljö som lärandet och undervisningen 

sker i på olika sätt främjar det ena eller det andra könet och det skall man ha i åtanke när man 

talar om skillnader i måluppfyllelse. Om det sedan är orsakerna till att det är eller om det finns 

skillnader är inte studiens syfte att belysa, (Skolverket 2006c). 

 

Nationella utvärderingen i grundskolan 2003, NU03, visade att förmågan att läsa inom 

svenskämnet har försämrats men även förståelse i läsning av engelsk text, vilket främst gäller 

pojkarna. Rådet (2005) vill ändå poängtera att det inte råder alls lika tydliga skillnader längre 

mellan pojkars och flickors resultat i årskurs fem som tidigare visats, vilket skulle kunna vara 

ett resultat av förändrade arbetsformer och noggrant individanpassade texter och uppgifter. 

Medan i en nyare studie beskriver Skolverket (2010) att Sverige är bland de länder där det 

skiljer sig mest mellan könen i läsförståelse. Det man kan se är att antalet som är riktigt dukti-

ga i engelska inte har ökat, däremot är fler bättre på att skriva engelska än år 1995 i årskurs 

fem, (Rådet 2005). Skolverket (2006a) redovisar att flickor hade betydligt bättre resultat än 

pojkarna i årskurs fem på ämnesproven i svenska och svenska som andra språk år 2005. Det 

visade att matematik var det enda ämne där pojkarna hade en något högre måluppfyllelse. Det 

Skolverket (2010) vill påvisa är en tydlig skillnad mellan elevers resultat beroende på vård-

nadshavares utbildningsnivå, elever vars vårdnadshavare har kortare utbildning har sämre 

resultat på ämnesproven, framförallt när det gällde den del i provet för engelska där man skall 

lyssna och förstå. På denna del var däremot pojkarna något bättre än flickorna i landet. Flick-

orna hade dock en högre måluppfyllelsefrekvens på det svenska delprov som handlar om att 

skriva. Studier som bedrivits både på svensk- och internationellnivå visar att det generellt sett 

är fler pojkar än flickor som får särskilt stöd, (Skolverket 2010). 

 

Statistiken skall dock inte låta en luras poängterar Skolverket (2006c) vilka syftar på att sko-

lor med få elever kan se ut att ha låg måluppfyllelse om man endast ser till den procentuella 

siffran. Det måste ses i relation till det totala antalet elever i klassen för att ge en rättvis bild. 

Skolverket (2006c) hävdar att trots detta går det att se en tendens till att det råder större skill-

nad mellan pojkar och flickors måluppfyllelse i glesbygder och då är det pojkarna som har 

lägre måluppfyllelsekvot.  Enligt samma studie från 1988-2005 visar det generella resultatet 

att pojkar i grundskolan uppfyller cirka nittio procent av flickornas måluppfyllelse, (Skolver-

ket 2006c). 
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4 Metod  

4.1 Val av metod 

För att genomföra denna studie har en nioårig statistik över måluppfyllelsen i årskurs fem för 

den valda kommunens kommunala skolor använts. Tidigare forskning på området har stude-

rats via litteraturstudier och rapporter. Som komplement till denna statistik har intervjuer 

gjorts med lärare som arbetar eller har arbetat med bedömning av elevers måluppfyllelse i 

årskurs fem.  

 

För studien är en kvalitativ forskningsmetod med hermeneutisk forskningstradition vald. Ur 

aspekten att statistik och litteraturstudier används skulle det kunna vara en kvantitativ forsk-

ningsmetod, en studie vilken bygger på att samla in fakta som analyseras för att få fram att det 

är gällande för alla människor generellt sett, (Johansson & Svedner 2001). Eftersom syftet 

inte är att finna generella lagbundenheter som gäller för hela mänskligheten utan snarare att 

studera ett enskilt fall blir det en kvalitativ forskningsmetodik som använts. Den information 

som insamlas kommer att användas på ett analyserande och jämförande. Vilket därefter sätts i 

relation till den empiriska studie som genomförs vi form av kvalitativ semistrukturerad inter-

vjumetod. Av ovan nämna anledningar används därför en hermeneutisk forskningstradition 

vilken bygger på att tolka teori och den pedagogiska verkligheten för att få förståelse för det 

som studeras. Hermeneutiken handlar om att studera verkligheten utifrån och på så vis skapa 

sig ny kunskap och förståelse över olika företeelser. Resultatet av studien skall med andra ord 

analyseras i relation till tidigare forskning och därigenom ge ny kunskap, (Patel & Davidson 

2003). 

 

Undersökningen blir en form av kvalitativ fallstudiemetod vilket innebär att intervjuer görs 

med flera olika personer som är involverade i samma verksamhet och har erfarenhet uppsat-

sen syftar till att undersöka. Därmed ge en så pass tydlig bild av det aktuella fallet som möj-

ligt av hur det kan se ut i verkligheten. Det innebär att frågeställningarna är konstruerade för 

att vara så öppna som möjligt och det går inte att enbart svara ”ja” eller ”nej” på frågorna vil-

ket det höjer validiteten och kvaliteten på den information intervjuerna ger. För att genomföra 

en kvalitativ intervju och optimera den på bästa sätt har en intervjuguide gjorts, se bilaga 3, 

där frågeområden för intervjuerna finns. Syftet med en kvalitativ intervju är att låta” den in-

tervjuade styra ordningsföljden i samtalet och val av delaspekter[sic!]”(Trost 2005:50). Inter-

vjuguiden har till syfte att ligga till grund för intervjuernas syfte, men även för att veta vilka 

ramar frågorna skall hållas innanför. Frågorna i sig kommer att utvecklas, omformuleras och 

nya frågor framkommer under intervjun beroende på hur den intervjuade besvarar samt vad 

denne väljer att lägga fokus på när de berättar. Trost (2005) poängterar vikten av att intervju-

guiden hålls enkel och inte allt för detaljerad. För att utveckla en hållbar intervjuguide använ-

des Trost (2005) som är en metodbok i hur kvalitativa intervjuer genomförs.   

 

Intervjumetoden som valts är en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod vilket innebär 

samma intervjuguide används i alla intervjuer. Alla blir intervjuade med samma frågor, frågor 

som dock är utformade på sätt som ger alla intervjupersoner möjligheten att utforma sina svar 

efter deras åsikter och tankar. En kvantitativ intervjumetod är däremot mer sluten och ger inte 

en lika utförlig bild av hur verkligheten kan se ut och passar därför inte ändamålet med arbetet, 

(Patel & Davidson 2003). 

 

Varje intervju spelades in vilket gör det lättare att vid bearbetningen lyssna till hur den inter-

vjuade uttrycker sig och därigenom förstå vad han eller hon menar. Att spela in intervjuerna 

genererar fördelen med att kunna lyssna på hur frågorna uppfattats och på så sätt utveckla 
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intervjufrågorna till nästa gång. Vidare är det en fördel med inspelning då den som intervjuar 

kan koncentrera sig på att verkligen lyssna på det intervjupersonen berättar istället för att kon-

centrera mig på att anteckna rätt, (Trost 2005). Däremot fångar bandinspelningen inte ansikts-

uttryck, gester med mera som också är av vikt i tolkningsarbetet, därför är det viktigt att inter-

vjuaren lägger sådant på minnet poängterar Trost (2005). Det är däremot en fördel att ha an-

teckningsblock med sig för att kunna skriva ner frågor, tankar och reflektioner kring saker 

som hänt under intervjun eller kan ha påverkat den på ett eller annat sätt. Efter varje intervju 

lyssnades inspelningen igenom och transkribering av det som sades gjordes.  Varje lärare som 

intervjuats fick därefter läsa denna sammanfattande text av intervjun för att kontrollera att de 

tolkats rätt eller om det skett missförstånd. För studiens trovärdighet och ge ett givande resul-

tat bör inte antalet intervjuer vara för litet, enligt anvisningar om minst sex till åtta intervjuer 

valdes sju intervjuer för denna studie. 

 

4.2 Urval 

Valet av skolor gjordes utifrån en kategorisering av de kommunala skolorna utefter storlek 

baserat på antal elever och om skolan låg i en stad, samhälle eller på landsbygden. Det blev en 

form av ”strategiskt urval” (Trost 2005:117), där skolorna valdes utefter de ovan nämnda ka-

tegorier som skapats. Sättet att kategorisera och välja ut gjordes för att få största möjliga 

spridning på skolorna. Vilka lärare som skall medverka i intervjun var upp till den utvalda 

skolan att bestämma vem eller vilka som arbetar med eller har arbetat med bedömning av 

måluppfyllelse i årskurs fem. Det optimala hade självklart varit att få intervjua alla lärare som 

gjort bedömning av elevers måluppfyllelse i årskurs fem, det skulle dock bli en för stor under-

sökning i relation till examensarbetets avsikt. Därför begränsades studien till att intervjua sju 

lärare som på tre av kommunens grundskolor har arbetat i årskurs fem. 

 

4.3 Genomförande 

Efter funderingar kring olika intressanta områden att skriva examensarbete om togs kontakt 

med Barn- och ungdomsförvaltningen. Där min närmsta kontakt kom att bli en utav verksam-

hetsspecialisterna som var mycket positiv till att en lärarstudent hörde av sig och var intresse-

rad av kommunens intresseområden. Vi diskuterade kommunens intresseområden samt vad 

mina tankar var i relation till dem. Intresset fångades av att studera hur lärare går till väga vid 

bedömning av elevers måluppfyllelse i grundskolans årskurs fem. Kommunen erbjöd sig till-

stå med den statistiska information som kan behövas för att studera i relation till vad intervju-

er och tidigare forskning ger för information. Vidare förklarades att barn och ungdomsförvalt-

ningen gärna bistod med den hjälp och svar på frågor om det behovet fanns. Vid ett andra 

möte diskuterades antalet skolor som borde medverka i studien för att få en så stor bredd som 

möjligt. Vi kom fram till att det en fördel vore om skolorna låg i olika delar av kommunen 

samt att de skulle vara olika stora i elevantalet. Därför blev valet en större statsskola, en mel-

lanstor skola i ett större samhälle samt en liten skola på/i ett mindre samhälle på landsbygden. 

 

Därefter var det dags att sätta sig in i studien och söka litteratur, rapporter och artiklar som 

behandlar måluppfyllelse, bedömning och skillnader i uppnående av mål mellan pojkar och 

flickor. Dessutom har den statistik som kommunen bistod med studerats. För att utforma stu-

dien har Patel & Davidson (2003) Forskningsmetodikens grunder och Johansson & Svedner 

(2001) Examensarbetet i lärarutbildningen använts. De har funnits med under hela arbetet 

som en guidebok i utvecklandet av arbetet både vad det gäller val av forskningsmetod, inter-

vjuteknik och formalia.  
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Efter att bakgrund, syfte och problemställning formulerats studerades den tidigare forskning 

som gjorts inom området. Ett nytt möte bestämdes med verksamhetsspecialisten på barn och 

ungdomsförvaltningen för att stämma av inför kommande intervjuer. Tillsammans formulera-

des ett introduktionsbrev att sända ut till rektorerna på de skolor som framtogs i urvalet, se 

bilaga 1. Skolorna har fått fiktiva namn, liksom alla andra namn som kommer att användas. 

Samtidigt fick jag tillgång till den statistik som behövdes för att sätta sig in hur måluppfyllel-

sen ser ut i kommunen och i de valda skolorna. Detta material tillsammans med tidigare 

forskning är utgångspunkten för intervjuernas utformning. Varje intervju kommer att genom-

föras enskilt förutom i ett av fallen där intervjun görs samtidigt med tre lärare. 

 

Nästa steg var att ta kontakt med de skolor som skulle kunna tänka sig att medverka i studien. 

Då en utav skolorna av olika skäl inte kunde medverka i studien fick den ersättas av en annan 

inom samma kategori, vilket i detta fall var en liten skola på landsbygden. Samtliga rektorer 

gav ett mycket positivt ställda till studien och ville gärna att skolorna skulle medverka. Vidare 

ringde jag rektorerna och berättade återigen vad syftet med examensarbetet var samt hur ma-

terialet intervjuerna skulle komma att bearbetas och hur många intervjuer som önskades från 

varje skola. Informationsbrev, bilaga 2, sändes ut till alla lärare som enligt rektorerna var po-

sitiva till att ställa upp för en intervju. På Tredjeskolan gavs svar dagen efter och två lärare 

kunde tänka sig att ställa upp, vi bestämde tid och plats för intervjuer. De andra skolorna 

meddelade att de kunde ställa upp under de närmste veckorna. Intervjupersonerna gjordes 

varse om att de var med på syftet med intervjun och att de garanterades anonymitet, de del-

gavs även en ungefärlig tidsram för intervjun. I detta skede fram till genomförandet av inter-

vjuer utformades intervjuguide, se bilaga 3. 

 

Första intervjuerna gjordes på Tredjeskolan med två utav lärarna som arbetar och arbetat med 

elever i årskurs fem. Intervjuerna tog runt en och en halv timme var, vi satt i lärarnas respek-

tive klassrum och det är positivt ur den synvinkel att det är en bekväm miljö för den som blir 

intervjuad. Efter intervjuerna lyssnades de igenom och transkriberades, därefter sändes texten 

till den intervjuades e-post för godkännande och korrigering av eventuella missförstånd. En 

tidsangivelse på svar inom en vecka gavs även i brevet. Därefter var det att fortsätta med tidi-

gare forskning och sätta sig in i nästa skolas statistik över ämnesproven samt övrig måluppfyl-

lelsestatistik från årskurs fem. 

 

Intervjun på Förstaskolan gjordes med gemensamt med tre lärare från årskurs fem och vi satt i 

ett av deras klassrum, intervjun tog cirka en timme. När intervjuerna på Förstaskolan var 

gjorda väntades ännu på svar från Andraskolan där två påminnelser fick skickas ut. Tidspress 

fanns då intervjuerna är viktiga för att kunna påbörja arbetet med resultat och analys. Under 

tiden slutfördes övriga delar i arbetet. När den två sista intervjuerna genomförts, transkribe-

ringar gjorts samt godkännande var klart, kunde arbetets resultat och analys att skirvas.  

 

4.4 Bearbetning och analys 

Den empiriska studien gav mycket material att arbeta med. Först arbetet med att genomföra 

intervjuerna, sedan transkribera varje intervju, få godkännande av intervjupersonerna att de 

uppfattas rätt. Slutligen utifrån mina frågeställningar skriva resultat vad de intervjuade lärarna 

gett för svar. Analysen har skrivits genom att väva samman det som framgått i resultat och 

tidigare forskning. Det har varit ett krävande, dock ett mycket intressant och givande, arbete. 
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4.5 Trovärdighet och äkthet  

Eftersom studien är utförd genom en kvalitativ intervjumetod är frågorna i intervjun ställda på 

ett sätt som ger utrymme för den intervjuade ”att svara med egna ord” (Patel & Davidson 

2003:78). Frågorna ställdes i en, från min sida, förbestämd ordning för vad som passar studi-

en. Det viktiga var att varje intervju skulle kännas som ett samtal och inte som någon struktu-

rerad utfrågning och det gjorde att det blev naturligt att komma med följdfrågor som växte 

fram under intervjun i relation till hur intervjupersonen uttryckte sig. Syftet med en kvalitativ 

intervjumetod är att samtalet inte skall kännas för styrt utan formas efter både intervjuare och 

den som blir intervjuad, (Patel & Davidson 2003). En kvalitativ intervjumetod medför att vi 

får direkt information om hur det ser ut i verkligheten och ger kunskaper som är användbara i 

läraryrket. En kvalitativ intervju är frågeområdena endast förbestämda medan frågorna kan se 

olika ut från intervju till intervju beroende på hur den som intervjuas svarar och det gör den 

mer trovärdig skriver Johansson & Svedner (2001).  

 

Intervjumetoden ökar även möjligheterna till ärliga svar, däremot är det mycket möjligt att 

den som blir intervjuad känner sig begränsad i hur han eller hon vill eller skall svara. Därför 

är det viktigt att den som intervjuar är tydlig med att ingen kommer att pekas ut, informatio-

nen kommer aldrig att kunna härledas till vem som har sagt vad och därför finns det ingen 

som helst anledning att inte hålla sig till verkligheten. Som alltid påverkas intervjun av den 

miljö man befinner sig i och nu satt vi i lärarnas respektive klassrum. Dessutom hade vi aldrig 

träffats förut och det gör att man som intervjuad kan känna sig mer låst i sina beskrivningar, 

man vågar eller vill kanske inte uttrycka sig helt ärligt på alla plan. I de fall där vi träffats för-

ut kan det bli en mer avslappnad stämning men samtidigt finner säkert alla en viss skepsis till 

att delge sina tankar om sin arbetsinsats. Vilket ur den aspekten kan påverka sanningsenlighe-

ten, det är dock relativt osannolikt att lärarna inte skulle ha gett en sanningsenlig bild av hur 

de arbetar. Eftersom lärarna garanterats anonymitet ökar det sanningsvärdet i deras svar och 

höjer därmed validiteten.  

 

4.6 Etiskt förhållningssätt 

Arbete bygger på ett etiskt förhållningssätt, där alla som medverkar på något sätt kan känna 

sig trygga med att studien bygger på full sekretess där varken den valda kommunen, kontakt-

personer, de utvalda skolorna eller intervjupersonerna kommer att anges vid namn och förblir 

helt anonyma. Johansson & Svedner (2001) betonar hur viktigt det är att examensarbetet byg-

ger på respekt för de medverkande, vilket delvis innebär att lärarna måste vara helt införståd-

da med arbetets syfte och inte behöva förvänta sig några otrevliga konsekvenser för deras 

medverkan.  

 

Det är även viktigt att förklara för intervjupersonerna hur deras bidrag till studien kommer att 

användas, (Patel & Davidson 2003). Det introduktionsbrev/presentationsbrev verksamhets-

specialisten sände till rektorerna i samråd med mig kändes viktigt för att informera rektorer 

och lärare studiens syfte och seriositet. Det gör att både trovärdighet och ett etiskt förhåll-

ningssätt förtydligas. Vidare efter kontakt med de lärare som är aktuella för intervju, sända 

dem ett brev där arbetets syften, etiska förhållningssätt med mera preciseras för att alla parter 

ska vara medvetna om vad de medverkar i.  
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4.7 Metodkritik 

Den kvalitativa forskningsmetoden är inriktad på ett fall som begränsar sig till en viss kom-

mun med tre utvalda skolor och är därför ingen generell beskrivning av verkligheten som be-

skriver hur det ser ut på alla skolor i kommunen eller i landet. Studien kan däremot användas 

för att skapa sig en bild av hur det ser ut i en viss kommun. Därigenom skapa diskussionsom-

råden och utveckla studien vidare genom att undersöka om det resultat som framkommit även 

är gällande för hela kommunen och kanske generellt för Sverige, vilket då kräver en betydligt 

större och mer krävande forskningsansats, (Johansson & Svedner 2001). 

 

Den kritik man kan rikta mot fallstudiemetoden är att den endast ger en bild av hur det kan se 

ut men är tillämpningsbar för att studera och tillföra ny kunskap. Det går inte dra några slut-

satser om att det resultat som presenteras är gällande för alla skolor men det skapar möjlighet 

att se samband och tänkbara slutsatser kan dras. Studien ger en bild av hur det kan se ut och 

utifrån det kan slutsatser dras och ger underlag för att utveckla studien för vidare forskning, 

(Johansson & Svedner 2001). 

 

Det skulle även kunna riktas en viss kritik gentemot att en verksamhetsspecialist på kommu-

nen kontaktar rektorerna om att de vill ställa upp. Det skulle kunna uppfattas som att lärarna 

kunnat känna ett tvång i att ställa upp. Det brev som kan läsas i bilaga 1 anser inte jag vara 

tvingande. Dessutom tog jag kontakt med lärarna därefter och förklarade vad studien och in-

tervjun handlade om, där fick de alla tillfälle att säga om de kände att de ville ställa upp. En-

ligt min åsikt höjer det däremot kvaliteten på arbetet då det är via en verksamhetsspecialist på 

kommunen som kontakten skett. 
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5 Resultat 
I följande kapitel sammanförs det empiriska material studien gett. En övergripande bild av 

måluppfyllelsen i den valda kommunen ges och därefter presenteras det resultat intervjuerna 

bidragit till. Empiri är det resultat den empiriska studien har gett mina frågeställningar utifrån 

de intervjuer som genomförts, vilka här kommer att presenteras. I nästa kapitel förs en jämfö-

rande analys där tidigare forskning/teori och empiri vävs samman. Alla namn är fingerade och 

kan inte kopplas samman med varken intervjupersonen eller dennes arbetsplats. För att tydligt 

markera vad som är citat från intervjuerna har dessa kursiverats dessa i texten. Även blockci-

tat har kursiverats för att läsaren ska veta att det är ett citat från intervjuerna.  

 

5.1  Måluppfyllelse i den valda kommunen  

Materialet som finns kring elevers måluppfyllelse i grundskolans alla ämnen är mycket litet 

vilket beror på att det inte varit obligatorisk inrapportering till kommunen i så många år. Där-

emot finns statistik från nio år tillbaka i tiden där resultaten från de nationella proven i svens-

ka, engelska och matematik kan utläsas från varje klass och skola. Den statistik som finns att 

tillgå där alla ämnen finns med sträcker sig från åren 2008 till 2010. ”Det finns ingen gemen-

sam matris som efterföljs utan det är lärarens professionella bedömning av elevers måluppfyl-

lelse som ligger till grund för statistiken. I svenska, engelska och matematik finns däremot de 

för hela landet gemensamma nationella proven till hjälp för bedömning” (Verksamhetsspecia-

list, kommunen 2011). Denna information sänder sedan varje skolas rektor in till kommunen 

där allt sammanställs och ger den statistik som delvis kan avläsas i arbetets bilaga 3-4. Vid en 

närmre granskning av den statistik som finns från 2008 till 2010 ges en bild av att det gene-

rellt sett råder skillnad mellan de övriga ämnena i relation till måluppfyllelsen i svenska, eng-

elska och matematik. Det går däremot att se en viss tendens till att skolor där det är väldigt få 

antal elever har högre måluppfyllelse i alla ämnen och då oftast en måluppfyllelse på hundra 

procent.  

 

Om vi utgår ifrån den femåriga statistik, bilaga 4, som visar resultaten från de tre utvalda sko-

lorna går det att avläsa att måluppfyllelsen procentuellt sett är sämre i svenska, engelska och 

matematik. På Tredjeskolan blir det dock ett ganska missvisande utfall då man endast har fyra 

elever och om två utav dem inte uppfyllt målen blir det en stor procentuell differens medan 

det inte blir allas samma utfall på en skola som har fler elever. Däremot är det framförallt i 

svenska och matematik som måluppfyllelsen är sämre. Om vi ser till Andraskolan har de mest 

markanta bortfall i antal och procentuellt antal elever som inte uppfyller målen och det är 

framförallt de senaste två åren. I både svenska och matematik är man 2009 nästan hälften av 

sina 19 elever som inte uppfyller målen i svenska och matematik, (Bilaga 4). 

 

Det finns endast statistik över ett läsår som omfattar hur måluppfyllelsen skiljer sig mellan 

pojkar och flickor inom kommunen och därför är det svårt att göra någon närmare slutsats 

eller bedömning om huruvida det råder skillnader eller ej. Om man dock utgår ifrån och ser 

till den statistik som finns, visar den att på både Förstaskolan och Andraskolan är det pojkarna 

som har högst måluppfyllelse, procentuellt sett. Även om vi ser till det totala antalet flickor 

respektive pojkar på varje skola och räknar hur många som inte klarat måluppfyllelsen är det 

ändå fler pojkar når målen i årskurs fem i svenska, engelska och matematik. Störst skillnad 

mellan pojkar och flickor var det på Förstaskolan läsåret 09/10, (Bilaga 4). 

 

Av hela kommunens resultat att avläsa samma läsår är det färre pojkar än flickor som uppfyl-

ler målen i engelska, svenska och matematik. Störst skillnad är det i svenska där flickorna är 
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betydligt färre som inte når upp till målen, något som talar emot den statistik som ges över 

hela landet. I övriga ämnen är det ungefär samma måluppfyllelsefrekvens på både pojkar och 

flickor, i flesta fall även en hundraprocentig måluppfyllelse. Medan flickorna på Förstaskolan 

och Andraskolan har något sämre än pojkarna i alla ämnen där det inte är full måluppfyllelse. 

Av statistiken att bedöma visar det ändå att flickorna i den valda kommunen, generellt sett, 

har en högre måluppfyllelse i alla ämnen. Däremot kan vi se att det är i flera ämnen där alla 

pojkar och flickor har uppfyllt målen, det gäller främst i de naturorienterande ämnena, hem-

kunskap och musik. Sammanfattningsvis enligt den statistik som finns över kommunen från 

2008 till 2010, där alla ämnen finns med, visar den att det råder lägre måluppfyllelse i svens-

ka, engelska och matematik i förhållande till de övriga ämnena där det i princip är en hundra-

procentig måluppfyllelse. I övrigt när det inte är en hundraprocentig måluppfyllelse är det i 

många fall så att pojkarna har sämre måluppfyllelse än flickorna, (Bilaga 4). 

 

5.2 Arbetet med målen i årskurs fem  

Alla tre skolor som varit med i studien visar sig arbeta med målen på ett sätt som liknar var-

andras, men det finns även skillnader. De har alla arbetat tillsammans på sina skolor inom 

arbetslagen för att bryta ner målen till mer lättförståeliga och tydliga mål. Lärarna beskriver 

att de nedbrutna målen gör arbetet enklare för dem som lärare, men gör det också betydligt 

enklare för elever och vårdnadshavare att veta vad eleverna förväntas göra och varför.  

 
Vi har börjat med att skriva ihop en katalog över våra pedagogiska mål, uppnåen-

demålen är de som ska passeras i årskurs fem, men i denna katalog finns de strä-

vansmål som vi bygger undervisningen på i varje årskurs. Strävansmålen är det vi 

skall sikta mot och blir det som skall driva lärandet framåt. De anger riktlinjerna 

för undervisningen i varje ämne där vi skrivit ner dessa nedbrutna mål. 

 

Vidare beskriver samtliga lärare att de presenterar målen för eleverna vid terminsstart och 

inför olika arbetsområden, vissa har dem även uppsatta på väggen i klassrummet. ”Med jäm-

na mellanrum, i till exempel i svenska, så pratar vi om vad vi har för mål och vad som är syf-

tet med det vi gör för att eleverna ska veta vad de skall sträva mot”. Samtliga lärare som del-

tagit i intervjuerna är ense om att målen måste presenteras på ett sätt som gör att varje elev 

kan ta det till sig, ”därför har vi brutit ner kursplanemålen till enkla konkreta mål för elever-

na”. Det är däremot ingen utav lärarna som under intervjuns gång nämner något om eleverna 

haft inflytande i målformuleringarna. 

 

Två av lärarna berättar att de går igenom målen med barnen men att de är sämre på att konti-

nuerligt göra målen tydliga för eleverna i den dagliga undervisningen. De menar att det är 

svårt att arbeta på liten skola som de gör där de ibland har två klasser i samma, och att det då 

försvårar att arbeta med målen på ett tydligt sätt. Några av de andra lärarna berättar att de ef-

ter några genomgångar åter igen ta upp målen för att tydliggöra syftet för vad eleverna ska 

kunna efter avslutat kapitel eller arbetsområde. Dessutom förklarar några att de inför ett nytt 

arbetsområde ser vilka ämnen som kommer att beröras och vilka mål som passar in för varje 

ämne i temat. De skriver ner det i planeringen och delger eleverna information . Eleverna får 

antingen ett eget exemplar med målbeskrivningar och arbetets innehåll eller att de skriver upp 

det på tavlan. 

 

Ytterligare en gemensam nämnare för de sju intervjuade lärarna är att de alla är noga med att 

vårdnadshavarna ska få tillgång till de nedbrutna, tydliga, målen för deras barn när de går i 

skolan. Skillnaden ligger i hur man delger vårdnadshavare och eleverna denna information. 

De flesta använder mer eller mindre sig av datoriserad kommunikation till vårdnadshavare, 
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andra kopierar sina handskrivna individuella utvecklingsplaner och sänder med eleverna hem 

medan två av skolorna använder sig av datorprogram där även vårdnadshavare och elever kan 

gå in och läsa, kommentera och få tillgång till målen. Två av de intervjuade lärarna låter sina 

elever ha sin individuella utvecklingsplan i bänklocket medan en poängterar att det tidigare 

existerat.  

 

Eleverna i flera av intervjupersonernas klasser får tid varje vecka för att arbeta med målen i 

sin individuella utvecklingsplan. Några berättar att det fungerar väldigt bra och ”detta kan 

även bli ett tillfälle att göra sådant som man verkligen vill och har intresse i att göra och se-

dan dela med sig av detta till resten av klassen”. Vidare poängteras att eleverna vet om att det 

är upp till dem själva om de skall arbeta för de mål som skrivits in i deras individuella utveck-

lingsplan och att de inte tvingar dem. ”Men vi ser att eleverna vill förbättra sig och vetskapen 

om att de kan få gå vidare med något annat när man klarat av ett moment, det sporrar dem”. 

 

Majoriteten av de lärare som intervjuats uttrycker att det är de senaste tre åren som arbetet 

med målen gått bra och att de först nu känner sig säkra på hur de ska arbeta. De uttrycker att 

det rådde flera år av förvirring innan de visste hur de skulle arbeta med målen. Lärarna berät-

tar att de fick många förslag på hur arbetet skulle gå till och en del skolor ”arbetade sönder 

sig med att utveckla målhäften, på närmare femtio sidor som bedömningsunderlag”. En av 

intervjupersonerna uttrycker ett missnöjde från högre håll och säger att det krävs ett gott pe-

dagogiskt ledarskap på varje skola för att arbetet med målen ska fungera. En ledning som kan 

lyssna och samarbete med sina anställda är att föredra annars försvårar det arbetet ytterligare 

påpekar samma lärare. De individuella utvecklingsplanerna berättar alla intervjupersoner att 

de arbetat med betydligt längre och att de utvecklats och omformats under tiden.  

 
När vi insåg för några år sedan att vi inte arbetat med målen på rätt sätt satte vi 

oss ner med kunskapsjournalerna tillsammans i de skolor som ingår i vår linje, för 

att försöka skapa en samsyn. Det vi diskuterade var bland annat att kunna precise-

ra hur vi ser på ett visst mål; vad är det vi menar att barnet ska ha med sig för 

kunskaper. Detta gjorde vi i alla ämnen, men […]det är ju dock lite av en treäm-

nesskola vi har idag eftersom du måste klara av att läsa och skriva, kunna lite 

engelska samt räkna för att klara dig och då läggs fokus på de ämnena.  

 

Trots att de lagt ner flera års arbete för att förstå, tolka och förtydliga 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, verkar lärarna som intervjuats positiva till den nya läroplanen. De 

hoppas på att den skall bidra till ett tydligare och enklare sätt att arbeta och tolka målen för 

alla berörda parter så som rektor, lärare, elever och vårdnadshavare. Målen som de ser ut nu är 

alldeles för otydliga och svårtolkade menar två av lärarna och hoppas på en förändring. Det 

uttryckts höga förväntningar och hopp om tid för lärarlagen att få sätta sig in i 2011 års nya 

läroplan. Flera poängterar en nackdel med den nya läroplanen, vilken de menar är att lärare 

inte längre kan få med vårdnadshavare på samma sätt genom att de fram tills nu kunnat lägga 

ett visst ansvar på dem. ”Allt ska nu göras i skolan och det är skolan som ansvarar för att 

eleverna gör det som förväntas av dem”. Dessutom finns inte de sociala målen med i den nya 

läroplanen vilket några kommenterar som en nackdel.  

 

När det gäller svenska, engelska och matematik arbetar ett par av lärarna mycket med att ele-

verna får träna sig på gamla nationella prov för att eleverna ska veta vad som förväntas av 

dem samt vad de kan behöva träna mer på för att kunna klarar godkänd gräns när de riktiga 

proven kommer. Vidare poängterar en lärare att de nationella proven ger tydliga indikatorer 

på vad eleverna faktiskt kan eller inte kan och att det inte blir alls lika självklart i de andra 

ämnena. ”Det blir nog inte så att man granskar lika kritiskt att alla målen är uppfyllda i de 
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övriga ämnena, man är nog lite snällare där”. Det blir lite svårare att arbeta mot målen när 

man har ämnen man inte är utbildad att undervisa i menar en av lärarna som bland annat un-

dervisar i de naturorienterande ämnena, utan utbildning i det.  Personen i fråga förklarar att 

hon använder sig av färdiga arbetsmaterial där målen finns angivna för varje övning eller 

moment, det fungerar bra säger hon men påpekar att arbetet inte blir detsamma som om hon 

hade haft utbildning för det. 

 

5.3 Bedömning  

De tre skolorna använder sig av olika program eller matriser för att dokumentera sina elevers 

måluppfyllelse vilka dock grundar sig på skollag, läroplan och kursplaner för att ange om ele-

ven uppfyllt målet, är på väg att nå målet eller inte uppfyllt målet. Samtliga låter vårdnadsha-

varna på ett eller annat sätt få ta del av dessa före utvecklingssamtalen. Några berättar att de 

även låter föräldrarna ha tillgång till all planering och dokumentation kontinuerligt under hela 

året. Flera av lärarna poängterar att det viktiga är att det alltid finns en formativ bedömning 

till varje måluppfyllelse eller icke uppfyllt mål, men att det är ganska svårt att skriva dessa. 

En lärare berättar att i deras datasystem kan både elever och vårdnadshavare se hur eleven 

ligger till. Där skriver varje lärare några gånger per termin formativa bedömningar som ger 

eleven information om hur och vad han eller hon kan göra för att nå målen eller göra för att 

komma vidare mot nya mål. Vid varje utvecklingssamtal ges eleven en formativ bedömning 

inom varje ämne som betonar dennes starka sidor, om någon sida utvecklats extra mycket den 

senaste tiden och man anger även hur eleven skall arbeta för att utveckla och nå nya mål. 

 

De lärare som arbetar på en mindre skola uttrycker bristen på möjligheterna till att ha kollegor 

att diskutera med i bedömningsfrågor eller liknande. På de större skolorna uttrycker lärarna 

fördelen med att ha sina kollegor till hjälp och stöd när det behovet finns, däremot blir det 

främst att var och en gör sina bedömningar i de ämnen de har eleverna i. Gemensamt för de 

intervjuade lärarna är att de ser förmånen med att använda de nationella proven för att vara 

mer säkra på att de bedömt sina elevers kunskaper rätt. Lärarna uttrycker att det är ofta som 

de vet redan innan hur det kommer gå för eleven men att de ibland missbedömer och då är det 

bra att kunna få svar på det. En lärare uttrycker det enligt följande:  

 
De nationella proven förstärker oftast den bild man har och blir lite som ett bevis 

på om man tänkt rätt i sin bedömning av elevens måluppfyllelse. […]Det blir kan-

ske mer svart på vitt i ämnen som svenska, matematik och engelska där man kan se 

direkta färdigheter, till exempel att de kan återberätta en text, behärskar en multi-

plikation eller likande. Det är lättare att checka av sådana färdigheter, dock hand-

lar dessa tre ämnen inte endast om sådana mätbara kunskaper. 

 

Ett uttalande även fler utav de intervjuade lärarna ger uttryck för. En av dem poängterar att de 

får anvisningar om hur de ska göra sina bedömningar på de nationella proven i svenska, ma-

tematik och engelska, något de inte får i de övriga ämnena. Medan andra menar att dessa prov 

och rättningsmanualer medför ett stort tolkningsutrymme. I intervjuerna framgår från flera av 

lärarna att i de övriga ämnena gäller det att se på elevernas anteckningar, hur väl de hänger 

med, hur aktiva de är på lektionerna, redovisningar samt hur väl de gör sina läxor.  

 
Man kollar hur mycket de följer med på så vis genom att de ibland får återberätta, 

då ser man ganska tydligt vad de förstår. […]När vi gör kontinuerliga utvärde-

ringar under året märker man om de har förstått och hänger med. 

 

I princip alla lärare som intervjuats är ense i att det blir väldigt konkret vad man ska arbeta 

med i ett ämne som svenska, ”man ska bli bra på att läsa och då är det att läsa mycket på 
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olika sätt som tystläsning och högläsning som är viktigt”. Det vanligaste verkar vara att man 

alltid börjar med att prata om vilka målen är för att eleverna ska veta varför de ska lära sig 

detta och vad som förväntas av dem. Någon förklarar fördelen med matematikboken där det 

efter varje kapitel finns en utvärdering där de enkelt kan stämma av med eleverna om de lärt 

sig det som var syftet. 

 

En annan lärare berättar det ofta blir en bedömning i stundens ögonblick. ”Man märker att en 

elev visar på en viss förståelse, men jag kan ju inte gå i god för om eleven i fråga kan detta 

om ett halvår”. Vidare betonar två andra lärare vikten av att vara flexibel och mångfacetterad 

i sitt sätt att göra bedömning av elevers kunskaper och anpassa sätten att kolla av hur mycket 

de förstår och hänger med på olika sätt.  ”Alla har olika ambitioner och man tittar på utveck-

lingen utav den som sedan ligger till grund för varje elevs bedömning” säger en annan av de 

intervjuade lärarna. En lärare ställer sig frågande till varför vi egentligen skall bedöma elever-

na på detta sätt. Samma fortsätter och menar att det inte finns någon forskning som visar på 

att barn i denna ålder har den hjärnkapaciteten för att behärska de kunskaper och färdigheter 

som krävs i de mål som finns för årskurs fem. Vidare poängterar hon att ”abstrakttänkande är 

det många som inte får förrän de är äldre och vissa kommer alltid att ha svårt för det”. Hon 

ställer sig frågande till varför lärare som yrkeskategori är utvalda att bestämma över en per-

sons kunskaper. 

 

Majoriteten av de intervjuade lärarna berättar att de dagligen för anteckningar om elevernas 

prestationer och framgångar, vilket skapar underlag till den slutgiltiga bedömningen av ele-

vernas måluppfyllelse.  Många anser att eleverna måste vara aktiva på lektionerna och att det 

noga antecknas. Medan andra betonar vikten av att bedöma eleverna på olika sätt eftersom de 

är olika individer, ”de kanske inte är aktiva på lektionen men kan, förstår och hänger med 

ändå”. En lärare beskriver att hennes elever själva får bedöma både sitt eget och andras arbe-

ten eller framförande. ”När någon elev redovisar får de elever som vill ge ´goda råd` till den 

som redovisat”. Vidare beskriver hon att det fungerar väldigt bra då eleverna känner sig mer 

engagerade då de vet att de har en mottagare som kommer ge dem tips och beröm. En annan 

lärare berättar att hon låter eleverna göra självbedömning. ”När tycker att de själva uppnått ett 

visst mål i ett ämne klickar de i det i sin mapp för det ämnet i dataprogrammet”. Det är där-

emot lärarna som gör den slutgiltiga bedömningen om eleverna uppnått målet eller inte.  

 

Varför det råder en lägre måluppfyllelse i svenska, engelska och matematik rent statistiskt sett 

tror några lärare kan bero på att de nationella proven finns i de ämnena. De menar att det blir 

mer svart på vitt vad eleven i fråga verkligen kan, ”proven är granskande och därför gör man 

nog en mer noggrann bedömning där än i de övriga ämnena”. De uttrycker att det är mer 

svårbedömda kunskaper och förmågor i flera av de andra ämnena.  En av lärarna säger att hon 

tror att den ökade självstudietiden i matematik kan vara en stor bidragande orsak till försäm-

rade resultat inom ämnet. Vidare säger samma lärare att många kanske tycker det är en enkel 

utväg att följa en lärobok i både engelska, svenska och matematik men säger att de viktiga 

kommunikativa delarna då går förlorade. ”Följer man endast läroböcker i svenska blir det 

oftast för mycket fokus på grammatik, det är inte så man lär sig språk”. 

 

En av lärarna skiljer sig från de andra i sina tankar om varför det råder skillnader i måluppfyl-

lelsen. Dennes teori bygger på att det inom ämnet engelska och matematik finns väldigt få 

utbildade lärare inom stadiet och att det av den anledningen är många outbildade lärare som 

arbetar. Inom svenska finns dock inte det problemet men menar att det liksom i andra ämnena 

bero på ekonomiska resursbrister. ”Det blir begränsningar i vilka material man har att tillgå 

och även personalbristen påverkar möjligheterna att genomföra undervisning som stimulerar 
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lärandet på olika sätt”. Vidare ser samma lärare att de försämrade resultaten kan bero på att 

färre vårdnadshavare läser för sina barn idag, ”de har inte en lästradition med sig idag; dato-

rer och filmer har ersatt boken”. 

 

5.3.1 Svårigheter och problematik kring bedömning  

En utav lärarna säger att det kan vara ganska lätt att falla för det estetiska när man ska bedöma 

en elevs kunskaper, ”bara för att man kan måla en fin karta eller skriva snyggt så betyder 

inte det att man kan eller förstår mer för det”. Vissa av lärarna uttrycker även att de tycker 

målen för de samhällsorienterade och naturvetenskapliga ämnena är väldigt svåra och att det 

ställer för höga krav på eleverna och därmed gör det svårt att bedöma eleverna. Medan andra 

inte ser några svårigheter med målen och snarare tycker de är rimliga mål och att det därför 

inte blir några större svårigheter att bedöma elevernas måluppfyllelse. Dessa lärare ställer sig 

frågande till hur ett sådant nationellt prov skulle se ut som omfattar de samhällsorienterade 

ämnenas mål. I några utav intervjuerna framgår hur stor fördel det varit att de i arbetslagen 

gjort ett noggrant arbete med att bryta ner målen de senaste åren och att det i sin tur medfört 

att arbetet med att nå målen och utföra bedömning blivit betydligt enklare.  

 

En av de lärare som uttryckte att det är svårt att bedöma elevernas måluppfyllelse i de sam-

hälls- och naturorienterandeämnena förtydligar detta genom att hon säger att kursplanernas 

mål väldigt otydligt. Samma lärare tycker stoffet är mer konkret i svenska, matematik och 

engelska samt att de högt uppsatta målen i de samhällsorienterade ämnena samt de naturorien-

terade gör bedömningen i dem mycket svårare. ”Det är väldigt svårt att bedöma förmågor 

som inte handlar om specifika ämneskunskaper […], det går inte `puscha´ fram abstrakt och 

logiskt tänkande”. Flera av lärarna uttrycker problematiken att bedöma en elevs måluppfyllel-

se när eleven kan men inte presterar något. Men en annan menar att ”då får man försöka hitta 

andra vägar som att till exempel ta det muntligt med eleven, däremot blir det problem om 

eleven varken vill skriva eller prata, då blir bedömningen väldigt svår”. Samme respondent 

poängterar att elever som har en diagnos innebär en större utmaning att bedöma. Medan det 

finns dem som säger att det varken finns tid eller möjlighet att sitta ner och prata med en elev 

för att ta reda på vad eleven i fråga egentligen kan. Några beskriver att det kan vara svårare att 

göra en bra bedömning om de har många elever och ett icke fungerande system för att doku-

mentera elevernas framgångar. 

 

Vidare anser en lärare att det blir svårigheter med formativ bedömning eftersom de inte får 

uttrycka sig om hur eleven är. 

 
När vi inte får göra några sociala bedömningar från ämnena och fokus läggs på 

faktamässiga kunskaper så försvinner en helhetsbild av elevens kunskaper. Mycket 

av de sociala målen kompletterar, förtydligar bilden av elevens måluppfyllelse. Att 

eleven inte gör sina läxor kan ha att göra med sociala mål som att man inte sover 

eller äter tillräcklig och kan därmed vara en förklaring till att förstå varför det 

inte går så bra i skolan.  

 

En annan lärare berättar om svårigheterna när det är en elev som inte når upp till målen i någ-

ra ämnen, då blir det väldigt jobbigt att behöva berätta detta för vårdnadshavarna berättar 

samma lärare. ”Det blir att man tycker synd om dem och lyfter då fram något positivt fram-

steg och på så vis sopar man det ´dåliga nyheterna` under mattan” . Läraren fortsätter och 

berättar att det negativa glöms bort och ”elev samt vårdnadshavare går ifrån utvecklingssam-

talet med det lilla positiva närmast i minnet, det missgynnar elevens strävan mot målen”. 
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Några av lärarna beskriver att det blir svårt att bedöma en elevs uttal och läskunnighet i eng-

elska om de aldrig räcker upp handen och är tysta, en annan lärare menar att då är det upp till 

de som lärare att se till att alla får läsa högt vid varje lektion. En lärare berättar att man oftast 

ser på de tysta eleverna att de kan men att de inte vill göra bort sig och att de därför sällan 

räcker upp handen.  Någon ser helt annan problematik och menar att skolans försämrade rykte 

samt att vårdnadshavarna har inställningen att deras barn lär sig likaväl genom att åka på se-

mester som att göra sin läxa, bidrar till att det blir betydligt svårare att motivera eleverna till 

skolarbete. En lärare säger att det finns en svårighet i att ”hur man än gör så är det svårt att 

inte ta in de sociala målen och en personlig bedömning blir det även om man ska vara opar-

tisk och neutral”. 

 

5.4 Pojkars – och flickors måluppfyllelse i årskurs fem 

De flesta av de intervjuade lärarna har en erfarenhet som talar för att det generellt sett är färre 

pojkar som inte når målen. Vissa talar om att det handlar om pojkarnas omognad som medför 

att de ”tramsar” sig. Däremot är det flera av de intervjuade som uttrycker att pojkarna har ett 

visst försprång i matematik och andra menar att det främst är i engelska och svenska som 

skillnaden syns. En av dem berättar att hon tror att pojkarnas sämre måluppfyllelse i svenska 

kan bero på att det är ett ämne som på något underligt sätt tilltalar flickor mer. ”Att det finns 

ont om skönlitteratur som handlar om sådana saker som pojkar gärna vill läsa om är nog en 

bidragande orsak till det”. En av de andra lärarna säger att: 

 
Generellt sett kan jag inte säga att jag sett någon skillnad mellan pojkar och flick-

or, det kan dock vara mer att tjejerna vill göra bra ifrån sig och att killarna har 

attityden att det spelar ingen större roll. 
 

En annan av de intervjuade lärarna påpekar att hon inte lagt märke till någon skillnad i eng-

elska men att i matematik vet hon oftast redan innan de nationella proven vilka pojkar som 

inte kommer klara av att nå upp till målen. Däremot är det ”betydligt fler flickor som gömmer 

sig och visar på provtillfället att de inte når upp till målen som man trott” poängterar hon. 

Samma lärare fortsätter: 
 

De har glidit med och har hittat smarta strateger för att dölja att de inte kan; de 

tittar vad kompisarna skrivit, de läser av läraren. Man kanske tänker att de har 

lite svårt för matematik men så visar det sig efter proven att eleven i fråga inte för-

stått något.  

 

En utav intervjupersonerna har under sina år som lärare lagt märke till att flickorna är bättre 

på att uttrycka sig och producerar mer text. Pojkar däremot har oftast övertag i matematiken, 

det tror en av lärarna kan bero på att ämnet inte kräver lika mycket läsning och därför blir det 

ett ämne som pojkarna inte kommer efter i, nycklarna till att förstå matematik kan man ha 

utan att vara en god läsare säger hon. Ytterligare en lärare berättar att det rent kunskapsmäs-

sigt inte är någon skillnad mellan pojkar och flickor, ”men man måste vara ständigt medveten 

som lärare om att flickorna kanske är mer tysta och är rädda att göra bort sig men att de 

kanske kan lika mycket för det”.  

 

En annan av de intervjuade lärarna berättar följande: 

 
Det är oftare så att man känner sina elever så väl så att man vet vilka som kommer 

gilla en viss uppgift eller inte och då kan det vara så att det visar sig vara mest 

pojkar eller flickor som gillar just den typen av uppgift. 
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En lärare säger att skillnaden mellan pojkar och flickor främst märks i att pojkarna vågar mer, 

”de vågar räcka upp handen och svara fel”. Skillnaden berättar samma lärare blir först tydlig 

när eleverna kommer upp i årskurs fyra, då blir flickorna försiktigare. De berättar att i deras 

femmor är det just nu främst pojkarna som är väldigt framåt och att flickorna är väl medvetna 

om detta då de sagt att det när de haft samtal i ”tjej- och killgruppen” en gång i veckan. ”Tje-

jerna säger att de är räddare för att göra bort sig, men om de väl har sagt det kanske det blir 

enklare att komma över det får man hoppas”. En av kollegorna ställer då frågan hur flickorna 

vet att de är räddare att göra bort sig och betonar viken av att de måste försöka få det så jäm-

likt som möjligt och arbeta aktivt med att förändra situationen. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Det syns på olika sätt att lärarnas arbete med målen skiljer sig åt på en del plan. Några verkar 

vara något missnöjda med sitt arbete och tycker att de kunde arbetat på ett tydligare sätt som 

fick med eleverna mer. Medan andra är nöjda med sitt arbete och tycker att de talar om målen 

ganska ofta och att de gör det tydligt för eleverna. Det framgår ganska tydligt att flera av lä-

rarna tycker att det är betydligt enklare att arbeta med målen framförallt i matematik då varje 

kapitel i matematikböckerna oftast har uppsatta mål hämtade från kursplanen. De ger även 

bilden av att de finner det enklare i svenska, engelska och matematik för att det går att mäta 

kunskaperna där lättare, då de ämnena har ett mer konkret kunskapsstoff. 

 

När det gäller bedömningen av elevernas måluppfyllelse är det även här flera av de intervjua-

de lärarna som uttrycker att de tycker bedömningen blir enklare i svenska, engelska och ma-

tematik där de har nationella prov till hjälp vid bedömning. I övrigt råder det något olika in-

ställningar till det här med bedömning, några verkar tycka det är väldigt svårt eftersom målen 

är svårtolkade eller högt satta medan andra tycker att det fungerar bra och försöker hitta alter-

nativa vägar att bedöma sina elever på. Svårigheter med bedömning förklarar flera av lärarna 

är när eleverna inte presterar som man förväntar sig, när det finns diagnoser på eleven eller att 

eleverna är blyga. 

 

När det gäller skillnader mellan pojkars och flickors måluppfyllelse är det en del som ser klara 

skillnader i prestationer, men inte nödvändigtvis kunskapsmässigt. Några av de intervjuade 

lärarna poängterar att det oftare handlar om att flickor är blyga och därför inte våga visa vad 

de egentligen kan, de vill inte göra bort sig. Några av de intervjuade lärarna kunde inte alls 

säga att de såg några skillnader medan andra kunde se att det fanns skillnader i några ämnen. 

Skillnaderna som flera dock påtalade är främst flickornas försprång i svenska, medan pojkar 

oftare tenderar att ha en något lättare för matematik. 
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6 Analys 
Nedan följer en analys av den tidigare forskning som presenterats under kapitel tre tillsam-

mans med resultatet av mitt empiriska material. 

 

6.1 Hur arbetar lärare med målen i årskurs fem? 

Eftersom vårt svenska skolsystem idag bygger på så kallad deltagande målstyrning har kom-

munerna och varje enskild skola mer inflytande över hur målen skall tolkas och formuleras 

för att passa den egna verksamheten. Läroplanen och kursplanen består av mål att uppnå och 

mål att sträva mot, de sistnämna anger ramarna för undervisningen med uppnående målen är 

minimikravet på vad eleven skall kunna. Rapp (2005) skriver att det är viktigt att alla som 

arbetar i skolan har en gemensam målbild, det vill säga att alla är ense och har samma bild av 

vad som ska uppnås med verksamheten. Undervisningen, planering och bedömning skall utgå 

ifrån och bygga på den gemensamma målbilden skriver Skolverket (2009). Både lärare och 

elever ska vara med att utforma och tolka målen för skolan och undervisningen. Om det inte 

finns en gemensam målbild drabbar det eleverna till slut genom att det blir oorganisation; 

eleverna får inte klara och tydliga mål och medel för att nå målen. Angående elevers delaktig-

het i skolornas målformuleringar var det ingen av de intervjuade som gick in på om de fick 

vara med. 

 

Alla de sju intervjuade lärarna berättar om hur de för några år sedan insåg att de arbetat fel 

med målen. Arbetslagen började då med att bryta ner målen och tillsammans skapa sig en 

gemensam målbild som Rapp (2005) beskriver mycket viktigt för en fungerande skola. Någon 

av lärarna poängterar dock att fokus i måldiskussioner läggs på svenska, engelska och mate-

matik och önskar att de andra ämnena fick lika noggrann genomgång och förtydligande.  Vi-

dare skriver Skolverket (2009) att undervisningen och planeringen måste utgå från de gemen-

samma målformuleringarna för att skapa en enhetlig skola vilket alla de intervjuade lärarna 

berättar att de gör. Skolsystem bygger på att de nedbrutna målen skall göra lärare och elever 

medvetna om målen. Dess syfte är dessutom att förenkla utvecklingsarbetet av undervisning-

en utefter de mål som finns samt för att öka elevernas chanser att nå målen. Hedenquist & 

Håkansson (2008) beskriver att målstyrningens syfte är att öka möjligheterna för att utveckla 

och styra skolan. Under en intervju uttrycks missnöje och menar att om en rektorn inte för 

pedagogiskt ledarskap går det inte att mötas på halva vägen och utforma en bra, fungerande 

verksamhet, vilket även Hedenquist & Håkansson (2008) anser är en viktig förutsättning. 

 

Eleverna i sin tur ska vara delaktiga i målformuleringarna och ta del av dem för att veta hur 

och vad som förväntas av dem men kanske framförallt varför de ska göra det. Alla de inter-

vjuade lärarna poängterar att deras elever blir informerade om vilka målen är, skillnaden lig-

ger i hur de låter eleverna bli medvetna om vilka målen är och vad som krävs av dem. 

Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de går igenom vilka målen är med eleverna i bör-

jan av ett nytt kapitel, moment eller arbetsområde. Några skriver även upp dem på tavlan eller 

sätter upp dem på väggen i klassrummet och en del ger eleverna en egen kopia på målen. 

Några av lärarna går också igenom med eleverna vilka målen är för det moment de arbetar 

med. En lärare berättar att de pratar om det efter avslutat arbete för att sedan låta eleverna 

göra en utvärdering, i syftet att se om eleverna uppfyllt målen för det momentet eller arbets-

området.  

 

Av intervjuerna framgår det att en del av de intervjuade lärarna anser att de borde arbeta på ett 

mer kontinuerligt och tydligt sätt med målen. De säger att det oftast blir i början av terminen 
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dock sällan under ett pågående arbetsområde som de pratar om målen med eleverna. Att kon-

tinuerligt göra utvärderingar är något Hedenquist & Håkansson (2008) anser vara en förut-

sättning för att veta om och hur undervisningen kan behöva förändras. Utvärderingen fyller en 

viktig funktion vad det gäller utvecklandet av verksamheten; bland annat för att se hur mål-

uppfyllelsen kan öka. Majoriteten av lärarna som intervjuats berättar att deras elever på ett 

eller annat sätt får göra utvärderingar, skillnaden handlar mer om hur, när och om vad de får 

göra sina utvärderingar om. En del låter dem, som ovan nämnt, utvärdera efter ett avslutat 

arbete medan andra låter dem göra det mer sällan genom terminsutvärdering eller liknande.  

 

Flera av de intervjuade lärarna förklarar att de tycker det är enklare att arbeta med målen i 

svenska, engelska och matematik eftersom det där handlar om mer konkreta, mätbara kunska-

per som med hjälp av de nationella proven kan avläsa elevernas färdigheter inom ämnena. 

Korp (2010) skriver att de nationella proven kan bli väldigt missvisande eftersom alla skolor 

utvecklar lokala undervisningsplaner. Lärarna berättar även att det är betydligt svårare att ar-

beta med målen för de samhällsorienterade ämnena eftersom de inte är mätbara på samma vis, 

vissa berättar även att de är svårtolkade medan andra inte alls ser dessa ämnen som ett pro-

blem utan tycker att de nedbrutna målen underlättar och gör arbetet tydligt. 

 

Rapp (2005) påpekar det som även framkommit ur de flesta intervjuerna att det råder för 

många mål vilket försvårar utvecklingsarbetet och att lärarna inte riktigt vet vilka mål som är 

viktigast att lägga fokus på. Några av de intervjuade lärarna säger att målen inte bara är för 

många utan svårtolkade och många gånger är kursplanemålen för högt satta. Medan andra inte 

håller med om att de skulle vara för högt satta mål, däremot att tolkningsutrymmet är för stort 

samt att det är för många mål är något alla de intervjuade lärarna påpekar. Detta i sin tur hind-

rar utvecklingen av skolan och dess verksamhet skriver Rapp (2005). Av den anledningen ser 

flera av de intervjuade lärarna fram emot den nya läroplanen, med minskat antal mål. Mål de 

hoppas ska bli tydligare och därmed förenkla arbetet för rektor, lärare och elever.  

 

6.2 Hur går bedömningen av elevernas måluppfyllelse till? Råder 
det någon skillnad i hur lärare bedömer beroende på vilket ämne 
det handlar om, hur uttrycker det sig i så fall? 

Bedömning av elevers prestationer och kunskapsutveckling kan ha flera olika syften. Anting-

en syftar bedömningen till att samla ihop data om hur vida eleverna når upp till målen, så kal-

lad summativ bedömning. När det handlar det om hur eleven kan sträva vidare för att nå må-

len, utvecklas och sikta framåt är det formativ bedömning. För att kunna göra en rättvis be-

dömning krävs att läraren för dokumentation om elevernas prestationer och utveckling konti-

nuerligt. Till sin hjälp har läraren en matris eller datoriserat program där de kan fylla i under 

varje ämne vilka mål eleven nått upp till, är på väg att nå upp till eller behöver träna mer på 

för att kunna nå upp till målet. Den obligatoriska individuella utvecklingsplanen ska bestå av 

formativ bedömning om hur eleven visar sina kunskaper och utveckling men framförallt vara 

framåtsyftande. En noggrann och kontinuerlig dokumentation skall även ge elev tillfälle att 

reflektera över sina egna prestationer och det underlättar bedömningsarbetet betydligt. 

 

Vissa av de lärare som intervjuats använder flera olika sätt för att dokumentera och delge ele-

ver och vårdnadshavare denna information. Några låter vårdnadshavare och elever komma åt 

deras individuella utvecklingsplan och måluppfyllelse när de vill via det datorprogram de an-

vänder. Där kan elev och vårdnadshavare kommentera och eleverna själva fyller i om de gjort 

något som ska uppfylla ett visst mål, för att läraren därefter kollar av om så är fallet och då 

kryssar i att de uppfyllt målet. Medan andra har en mer begränsad tillgång för elever och 
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vårdnadshavare fram tills det är dags för utvecklingssamtal en gång per termin. Några av de 

intervjuade lärarna berättar att de ständigt gör dokumentationer för att sedan använda det vid 

bedömning om eleven nått upp till målen eller ej, de skriver ner efterhand om en elev har upp-

fyllt ett mål. Bedömningen ska vara till för att främja lärande och utveckling skriver Skolver-

ket (2009). Flera av de intervjuade lärarna säger att det är svårt att skriva formativ bedömning 

eftersom de inte får skriva något om de sociala målen som visar på hur eleven är och ser ett 

problem med att det i den nya läroplanen 2011 kommer det att tas bort helt och hållet. Vall-

berg Roth (2010) skriver att lärare måste ställa sig frågan om varför de gör bedömning av 

elevers prestationer för att dess syfte ska nås då det inte allt för sällan förekommer kränkande 

formuleringar kring eleverna och dess beteende. En av lärarna säger att hon inte alls förstår 

varför lärare ska göra bedömning av elevers kunskaper och färdigheter vid en viss ålder, och 

syftar på att det inte finns forskning som visar att barn i en viss ålder är kapabla till den kun-

skap som man kräver i läroplanen och kursplaner. Medan Skolverket (2010a) betonar att for-

mativ bedömning stärker lärande och är till för att främja att utveckling sker, samt att målen 

skapar mening till skolarbetet. 

 

Den statistiska information som finns om kommunens årskurs fem elever visar att det är i just 

svenska, engelska och matematik som det råder lägre måluppfyllelse i. Flera av de intervjuade 

lärarna berättar fördelen med svenska, engelska och matematik är att de är betydligt enklare 

att göra en rättvis bedömning i eftersom de har de nationella proven och det handlar om mer 

konkreta saker eleverna skall visa att de kan. I de ämnena handlar målen till exempel om att 

kunna läsa, skriva, tala, kunna multiplikationstabellen. Lärarna drar även paralleller till att det 

är just därför det i många fall råder en lägre måluppfyllelse i just dessa tre ämnen, de säger att 

det antagligen beror på att där kan man göra en mer noggrann och rättvis bild av sanningen, 

något de menar är betydligt svårare i de övriga ämnena som inte har nationella prov eller byg-

ger på samma mätbara kunskaper och färdigheter som svenska, engelska och matematik. Med 

mätbara kunskaper menas färdigheter som att kunna läsa, skriva, räkna tiokamraterna etc. 

 

I de övriga ämnena berättar de intervjuade lärarna att de går mycket på hur eleverna är på lek-

tionerna, hur väl de gör sina läxor, hur aktiva de är och ibland har de egengjorda prov. En av 

lärarna säger att de märker om eleverna hänger med och förstår genom att göra kontinuerliga 

utvärderingar. Några poängterar vikten av att vara variationsrik i sin bedömning och tänka på 

att alla elever är olika och därför måste man se till individens utveckling, helt i mening med 

det Skolverket (2009) beskriver. En av lärarna säger i intervjun att hon tror att det även kan 

ligga något i att de är lite snällare i de andra ämnena, att de inte gör en lika kritisk granskning 

av elevernas faktiska måluppfyllelse i övriga ämnen. Det är dock viktigt att de nationella pro-

ven inte är det enda medel som används för att bedöma elevernas måluppfyllelse skriver 

Skolverket (2010). En lärare poängterar att det handlar även om att väva in de sociala målen, 

något Rådet (2005) menar är en förutsättning för god måluppfyllelse. 

 

Rådet (2005) skriver att man i grundskolan prioriterar målen i svenska, engelska och matema-

tik mer än i de övriga ämnena och att det framförallt beror på att det krävs minst godkänt i 

svenska, engelska och matematik för att få söka till gymnasiet. Något som även en av de in-

tervjuade lärarna poängterar är just det att det blir något av en treämnesskola eftersom det 

endast är svenska, engelska och matematik de frågar efter på högstadiet om eleverna klarat 

samt för att man har de nationella proven som är offentliga resultat. En annan sida av de säm-

re resultaten i svenska, engelska och matematik påpekar Rådet (2005) kan handla om att ele-

ver idag får ett betydligt större ansvar för sina studier och påpekar att elever enligt en studie 

beskriver att de tycker att svenska och engelska är svårt. Något som kan kopplas samman med 

vad en av de intervjuade lärarna säger när hon berättar att hon tror att det i engelska handlar 
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om att det är för få utbildade engelskalärare och att man där liksom i svenskan ofta styr un-

dervisningen utifrån en bok och då blir det mycket fokus på grammatik vilket inte främjar 

lärandet av ett språk. Dessutom säger samma lärare att det även kan handla om ekonomi, att 

den ekonomiska bristen hindrar tillgång på bra och varierande material samt begränsningar i 

antal lärare. Rådet (2005) poängterar vikten av kompetenta lärare som arbetar efter gemen-

samma mål, lärare som ger eleverna positiv feedback och skapar tydliga regler, bra arbetskli-

mat samt gör kontinuerliga utvärderingar har en positiv inverkan på måluppfyllelsen i en 

klass. Detta är något som flera av de intervjuade lärarna verkar försöka arbeta efter. Vidare 

måste det även finnas en pedagogisk ledning som har förståelse för lärarna och vill arbeta med 

dem för att utveckla skolan. Något som några av de intervjuade lärarna uttrycker råder pro-

blem då rektor inte kan föra ett pedagogiskt ledarskap. 

 

Skolverket (2009) poängterar dock att även om den individuella utvecklingsplanen ska inne-

hålla formativ bedömning som inte säger något om hur eleven är, måste det tydligt framgå om 

eleven i fråga inte når upp till målen. Om så är fallet ska läraren skriva ett så kallt åtgärdspro-

gram för att kunna ge eleven mer stöd för att kunna nå upp till målen. En av lärarna poängte-

rar också detta medan en annan förklarar att svårigheten med att berätta sådant är att man lätt 

tycker synd om eleven och vårdnadshavarna som mest får höra negativa saker och då blir det 

att man lyfter fram de små positiva inslagen och på så vis sopar det negativa under mattan. 

Vilket i sin tur leder till att vårdnadshavare och eleven gärna lever på det här positiva och så 

tar man aldrig riktigt tag i det att man faktisk inte når upp till målen. 

 

Det riktas en kritik mot att de individuella utvecklingsplanerna idag eftersom de oftast utfor-

mas olika på varje skola inom en kommun och bidrar därför till att elevernas måluppfyllelse 

bedöms utifrån olika sätt att se. Vallberg Roth (2010) skriver att en del skolor lägger fokus på 

kunskapsmålen medan andra på fostransuppdraget, det gör i sin tur att det blir avgörande var 

du bor i landet eller i en kommun huruvida du uppfyller målen väl eller inte. Efter att ha ge-

nomfört sju intervjuer med lärare från tre olika skolor inom kommunen visar de upp olika 

modeller för hur deras individuella utvecklingsplaner ser ut, det blev dock ingen genomgång 

av dessa och kan därför inte dras någon koppling till det Vallberg Roth (2010) skriver. Av det 

intervjupersonerna berättat kan slutsatsen dras att deras mål och individuella utvecklingspla-

ner kan se något olika ut eftersom de utvecklats och målen brutits ner på varje skola. 

 

Den formativa bedömningen skall som tidigare nämnts innehålla formuleringar som förklarar 

hur eleven skall göra för att nå målen, eleverna ska klart och tydligt veta vad som krävs av 

dem samt få vara delaktiga i bedömningen av deras måluppfyllelse. För att eleverna skall lära 

sig förstå hur ett arbete kan förbättras måste de få möjligheten att utvärdera sitt eget och 

andras arbeten enligt Holmgren (2010). Dessutom ska det ske avstämningar oftare än en gång 

per termin. Det är endast en av de intervjuade lärarna som tydligt poängterar att eleverna får 

möjligheten att bedöma sina egna insatser och om de anser sig ha uppfyllt något av målen, det 

är däremot läraren som gör den slutgiltiga bedömningen. Samma lärare berättar att eleverna 

ger varandra bedömning då de till exempel redovisar något, de får ge tips om vad de kan tän-

ka på till en annan gång och de säger vad de tycker var bra med redovisningen. Självvärde-

ring, klassrumssamtal och kamratrespons skriver Holmgren (2010) är bra metoder för att ele-

ver ska lära sig att förstå vad det innebär med kvalitet i ett arbete, vilket i sin tur är en förut-

sättning för att de ska kunna arbeta med att förbättra sin måluppfyllelse. På en annan utav 

skolorna berättar man dock att elever och vårdnadshavare har tillgång till bedömningsmateria-

let där de kan läsa och kommentera och ger dem möjligheten att se målen och hur det går för 

dem kontinuerligt. 
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6.2.1 Vad finns det för problematik och svårigheter kring bedömningsar-
betet? 

Ett par av de intervjuade lärarna uttrycker att det är en svårighet i hur de formativa bedöm-

ningarna skall skrivas eftersom de inte får yttra något om de sociala målen, vilka de vidare 

poängterar förtydligar bilden av varför elevens måluppfyllelse ser ut som den gör. De menar 

att det inte blir en rättvis bild av hur och varför eleven kanske inte når upp till målen. Några 

säger att det är svårt när man är själv om att ha en klass och inte kan rådfråga med andra för 

att den tiden eller möjligheten inte finns. Flera av lärarna poängterar att det blir svårt att göra 

en bedömning av en elevs kunskaper när de inte visar att de kan; om de är tysta, skriver inget, 

de kan men har inte motivationen att visa det.  

 

En lärare anser det blir svårt när det inte går att göra en vanlig bedömning utan att det krävs 

andra metoder för att ta reda på vad eleven i fråga faktiskt kan. Medan andra inte ser det som 

ett problem, utan någonting man måste finna nya metoder och vägar för att möta elever som 

av olika anledningar inte presterar något. Det är några av de intervjuade lärarna som säger att 

de tycker det är betydligt svårare att göra en bra och rättvis bedömning när det kommer till 

ämnen som de samhällsorienterade – och naturorienterandeämnena. De anser att målen i dessa 

ämnen är väldigt svårtolkade och några menar att de är väldigt högt satta, att de kräver för 

mycket av eleverna. Det är inga mätbara kunskaper man kräver av eleverna på samma sätt 

som i svenska, engelska och matematik vilket en av lärarna poängterar medför att det blir svå-

rare. Därutöver berättar en av de intervjuade lärarna om svårigheterna att undervisa i ett ämne 

man inte har behörighet för. Läraren menar att det blir svårare att veta hur undervisningen ska 

läggas upp för att arbeta mot målen, och samtidigt kunna göra en bra bedömning av elevernas 

måluppfyllelse. 

 

6.3 Finns det underlag som visar att det är skillnad i hur stor grad 
flickor respektive pojkar bedöms ha uppfyllt målen, hur uttrycker 
sig detta i så fall? 

Det råder delade meningar om det råder skillnad mellan pojkars och flickors måluppfyllelse. 

Enligt vissa rapporter är det markanta skillnader och att det är pojkarna som har en lägre mål-

uppfyllelse än flickorna rent generellt sett. Något även ett flertal av de intervjuade lärarna 

delvis kan hålla med om, däremot inte att det råder en markant skillnad men att pojkarna har 

en något lägre måluppfyllelsekvot än flickorna är de beredda att hålla med om. Medan några 

andra aldrig tänkt på att det skulle vara någon skillnad i pojkars och flickors måluppfyllelse. 

En av lärarna poängterar dock att det rent kunskapsmässigt inte råder någon skillnad däremot 

är flickor oftare tysta och vill inte göra bort sig, det betyder inte att de kan mindre för det fyl-

ler en annan av lärarna i. Vidare poängteras vid en av intervjuerna att det är viktigt att försöka 

arbeta för att det här mönstret med blyga flickor som inte vågar säga fel försvinner. Rådet 

(2005) vill däremot poängtera att skillnaderna inte är lika stora längre och menar de minskade 

skillnaderna kan bero på förbättrade arbetsformer där lärare är bättre på att individanpassa 

materialet. Skolverket (2010) hänvisar till en studie som gjorts där flera av världens länder 

ingår och skriver att Sverige är ett av de länder där det råder störst skillnad i måluppfyllelse 

mellan könen. 

 

Enligt Skolverket (2006a) har flickor i årskurs fem bättre resultat än pojkar på de svenska 

nationella proven, men att pojkarna har bättre resultat i matematik. Något som flera av de in-

tervjuade lärarna antydde, de kunde se att flickor var bättre i svenska och att pojkar oftast kla-

rar matematiken lika bra eller bättre än flickorna. En av dem menade att det kanske handlar 



 33 

om att svenska ämnet tilltalar flickor mer. Läraren menade att det finns mer litteratur som 

handlar om typiska ”flick-intressen” och att matematiken inte kräver lika mycket läskunnighet 

för att klara av det, vilket skulle kunna vara en anledning att det blir ett ämne för pojkarna. 

 

Skolverket (2006a) skriver att flickor har bäst resultat vad det gäller att skriva på de svenska 

nationella proven. Däremot visade det sig att pojkarna, som 2005 gjorde nationella proven i 

årskurs fem, hade bättre resultat än flickorna när det gällde att lyssna och förstå på engelska 

delprovet. En av de intervjuade lärarna säger att skillnaden märks mest i engelska och svenska 

där flickorna har ett försprång. En annan av lärarna berättar att hon oftast vet vilka pojkar som 

inte kommer klara av godkändgränsen för de nationella proven, men att det däremot är svårare 

att upptäcka flickorna som är skickliga på att dölja sin okunskap. Det visar sig först efter att 

de nationella proven är gjorda att de flickor hon trott skulle klara sig absolut inte gjort det. 

Enligt den sammanställda statistik, (se Bilaga 4), för pojkar och flickor i årskurs fem 2009 och 

2010 i den för studien valda kommunen, går det tyda att skillnaden är störst mellan flickors 

och pojkars resultat i svenska. Statistiken visar där att det är 91 % av flickorna som uppfyllt 

målen medan bland pojkarna är det 79 %. Minst skillnad vad det gäller de tre kärnämnena var 

det i matematik.  

 

Skolverket (2006c) skriver att det finns tendenser som visar på att det på glesbygden råder 

större skillnad mellan pojkar och flickors måluppfyllelse, där pojkarnas resultat oftast är säm-

re. Om man ser till den statistik över de utvalda skolorna i Bilaga 4, som visar resultaten för 

flickor och pojkar, är det dock flickorna som har lägre måluppfyllelse oavsett om det är en 

statsskola eller en skola i ett större samhälle på landsbygden. Tredjeskolan är svår att jämföra 

då elevantalet var endast fyra elever. Vilket ger en missvisande bild då en av de pojkar som 

visar inte uppfyller målen slutade i klassen och därför blir det hela ett missvisande resultat. Ur 

det resultat som visar hela kommunens måluppfyllelse för pojkar och flickor under åren 2009 

och 2010 (sist i bilaga 4), går samma mönster att urskilja som Skolverket (2006c) påtalar om 

att flickorna har en högre måluppfyllelse. Flickorna har i den valda kommunen generellt sett 

högre måluppfyllelse, även om den i de flesta ämnen är väldigt marginell, i alla ämnen utom 

teknik där det var lika många pojkar som flickor som uppfyllt målen för en godkänd gräns.  

 

6.4 Sammanfattning av analys 

Skolans system bygger på en deltagande målstyrning, vilket inte enbart betyder att lärare och 

rektorer skall formulera mål utan även eleverna skall ha varit delaktiga i att bryta ner målen 

till tolkningsbara mål. Lärarna har suttit i sina arbetslag och brutit ner målen och därmed gjort 

det tydligt för sig vad det är eleverna ska ha med sig från skolan samt vad deras undervisning 

skall bygga på. Om eleverna varit delaktiga i denna nedbrytning av målen framgick inte i nå-

gon av intervjuerna. Däremot har eleverna fått ta del av målen, något de intervjuade lärarna 

delger eleverna på ett eller annat sätt. Det poängteras både i litteratur och genom intervjuer att 

en fungerande skola kräver en rektor med ett pedagogiskt förhållningssätt och god samarbets-

förmåga.  

 

Det framkom i intervjuerna att de flesta av lärarna finner det betydligt enklare att arbeta med 

målen i svenska, engelska och matematik. De menar att målen där är konkreta och bygger till 

stor del på mätbara kunskaper som att läsa, skriva, kunna tiokamraterna. Flera av dem poäng-

terar även fördelen med de nationella proven som stöd för bedömning. Bedömningen i övriga 

ämnen finner vissa väldigt svåra medan andra säger att de ser hur eleverna följer med på lek-

tioner, kollar av genom läxor och aktivitet på lektioner om de kan. Några anser att det är svårt 

att bedömningen endast skall fokusera på formativ bedömning där de inte får skriva något om 
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elevens sätt att vara som dessa menar också påverkar elevens resultat. Vidare poängteras både 

i litteratur och under några intervjuer att det idag blir fokus på svenska, engelska och matema-

tik vilket missgynnar vad eleverna ska kunna samt hur arbetet ska gå till i tillexempel de sam-

hällsorienterade ämnena. 

 

Holmgren (2010) poängterar vikten av kamratrespons och självvärdering som en del i elever-

nas utvecklande i att lära sig hur de kan förbättra sig, något en av de intervjuade lärarna an-

vänder sig av och finner det mycket effektivt. När det kommer till problematik och svårighe-

ter kring bedömning är de flesta ense om att det är när en elev inte presterar något, aldrig 

räcker upp handen eller om eleven har en diagnos. 

 

Om det råder skillnader i pojkars och flickors måluppfyllelse är det delade meningar om, sta-

tistik och forskning presenterar sina resultat. Skillnaderna märks främst i svenska och mate-

matik. Flickor har högre måluppfyllelse i svenska medan pojkar oftast har något bättre eller 

den samma som flickor i matematik. En lärare menar att det kunskapsmässigt inte är någon 

skillnad men att pojkar oftast vågar mer och därför ger sken av att kunna mer. Flera av de 

intervjuade lärarna finner samma tendenser. En annan intressant aspekt är att studier visar den 

största skillnaden ligger i var eleverna växer upp och det är pojkar på landsbygden som har 

lägst måluppfyllelse i landet.  En tendens som även går att urskilja i den studerade kommu-

nen. 
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7 Diskussion  
Efter genomförd studie kommer här att föras en diskussion, där mina egna tankar och reflek-

tioner kommer fram, utifrån de frågeställningar och områden som berörts. 

 

7.1 Arbetet med målen i årskurs fem 

En av mina frågeställningar handlade om det råder någon skillnad i hur man arbetar med må-

len beroende på vilket ämne man undervisar i och det har studien definitivt visat på att det 

finns. Det är ganska uppenbart att lärarna som intervjuats tycker att det är betydligt enklare att 

se om eleverna uppfyllt målen i svenska, engelska och matematik eftersom de har de nationel-

la proven till sin hjälp. Däremot kanske framförallt för att målen för dessa ämnen är väldigt 

konkreta och enkla att kontrollera elevernas kunskaper och förmågor i. En del lärare som för-

visso tycker att det är enkelt och konkret i dessa tre ämnen ser ändå inga problem i hur de ska 

arbeta för att eleverna ska nå målen i övriga ämnen. Flera av dem har klart för sig hur de ska 

arbeta med målen. Dessa lärare anser att de nedbrutna målen underlättar arbetet med att nå 

målen, göra elever och vårdnadshavare medvetna om dem samt att de gör bedömningsarbetet 

enklare. De flesta verkar tycka att det är en själklarhet att det kräver ett annat sätt att kontrol-

lera om eleverna når upp till målen och ser inga svårigheter med det. Medan några tycker att 

det är betydligt svårare i övriga ämnen och menar att målen är mycket svårtolkade och kräver 

för mycket av eleverna.  

 

Vad det kan bero på är svårt att säga men enligt mina funderingar kan handla om hur väl sam-

arbetet gått mellan lärarna och hur olika resurser utnyttjats. Enligt mina åsikter finns möjlig-

heten att det råder samband i hur väl arbetsplatsen fungerar, om det råden en god arbetsmiljö, 

att man har ett gott samarbete och en god pedagogisk ledare. Om det varit otydliga direktiv, 

bristfälligt ledarskap och bristande kommunikation på skolan och i arbetslagen, kan det antag-

ligen haft en negativ inverkan på hur skapandet av en gemensam målbild sett ut. En annan 

aspekt skulle kunna vara att det råder bristande kunskaper i hur man tolkar mål, osäkerhet och 

ett otryggt gruppklimat gynnar inte utvecklandet av en gemensam målbild. Det känns på ett 

sätt som att de som arbetar på mindre skolor känner att de kommit i kläm för att de inte har 

samma möjligheter som en större skola där det finns fler som samarbetar och diskuterar må-

len. Vilket i sin tur ger känslan av att lärarna önskar att det fanns fler att bolla tankar och fun-

deringar med kring målen. De lärare som arbetar på de lite större skolorna känns mer säkra på 

hur de ska arbeta och det skulle kunna bero på att de varit många i arbetslaget och därför haft 

möjlighet att fokusera på hur just deras skola ska arbeta i alla ämnen.  Det kan även handla 

om att det pedagogiska ledarskapet som brister och att man som lärarlag behöver stödet från 

sin rektor i att man arbetar på rätt sätt med målen. 

 

Det var även en ganska stor spridning i hur lärarna arbetar för att medvetandegöra eleverna 

om målen. De lärare som arbetar på ett sätt där målen tas upp och preciseras kontinuerligt är 

också de som anser sig veta hur de ska tolka och arbeta med målen i alla ämnen, dessa ser 

heller inga svårigheter med det. Enligt mina teorier hänger det samman; en lärare som är säker 

på hur målen ska tolkas samt känner sig bekväm med hur arbetet för att nå målen ska se ut har 

betydligt lättare att involvera eleverna i arbetet med målen. Tillåts även eleverna kontinuerligt 

utvärdera undervisningen anser jag tyder på att läraren är bekväm i att få kritik och har viljan 

att arbeta för att förbättra undervisningen, något som dessutom ingår i läraren uppdrag enligt 

läroplanen. 
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 7.2 Bedömning 

Överlag är den utvärdering och de studier som gjorts angående elevers måluppfyllelse främst 

relaterade till grundskolans årskurs nio, det är därför inte fullt så enkelt att finna information 

som är baserade på måluppfyllelsen i årskurs fem. Den äldsta statistik som finns att tillgå är 

från nio år tillbaka i tiden, men visar endast resultat från de nationella proven som de flesta 

skolor dock gjort trots att de blev obligatoriska först år 2009. Det är inte förrän från läsåret 

2008/2009 som det finns statistik över måluppfyllelsen i alla ämnen från årskurs fem. Samtli-

ga intervjupersoner utom en, anger en likartad teori om varför det är lägre måluppfyllelse i 

svenska, engelska och matematik än i de övriga ämnena som har en i princip hundraprocentig 

måluppfyllelse. De säger att det antagligen beror på att man har de nationella proven i de äm-

nena och att man därför kan göra en mer rättvis bedömning och kunskaperna där går att mäta 

på ett annat sätt än i de andra ämnena.  

 

Jag tror även, precis som en av de intervjuade lärarna säger, att den minskade måluppfyllelsen 

i svenska och engelska delvis kan bero på att det inte längre läses i samma grad i hemmen 

som tidigare. Det bidrar till att eleverna inte får med sig läsning som en naturlig del i livet och 

den minskade läsningen betyder antagligen att eleverna får det svårare med läs och skrivinlär-

ningen eftersom de inte mött det i samma utsträckning som barn tidigare gjort. Enligt min 

åsikt kan det kanske i många fall bli för mycket fokus på det grammatiska när det handlar om 

språk, precis som en av de intervjuade nämnde. Språkinlärning handlar om mycket mer än 

grammatik och ett mer tematiskt arbete i skolorna skulle gynna det genom att göra språket 

levande. Språkutvecklingen är en naturlig del i lärandet och bör inte ses som en separat pro-

cess eller något som ska ”tragglas” in. Att göra skrivövningar som stimulerar fantasin och ger 

eleverna ett syfte och gärna en mottagare, dramatisera och gör språket roligt genom att inte 

endast träna handstil och grammatik. 

 

Det verkar som att flera lärare tycker att det är svårt att arbeta mot målen framförallt inom de 

samhällsorienterade och naturorienterandeämnena. Av den anledningen känner de sig osäkra 

på vad de ska grunda sina bedömningar på. Enligt statistiken för kommunen över dessa äm-

nen, är det här eleverna överlag i princip har hundraprocentig måluppfyllelse, betyder det då 

att man som lärare är för snäll som en av de intervjuade lärarna faktiskt säger. Det kan faktiskt 

vara så som en av de intervjuade sa att de nog är lite för snälla i de övriga ämnen. Vilket jag 

tror kan bero på att det går ganska lätt att godkänna en elev som varit med på lektionerna och 

på något sätt presterat något. Det är nog som det ges uttryck för i intervjuer och litteratur att 

fokus läggs på att eleverna ska klara av målen i svenska, engelska och matematik. Det är ju 

dessa ämnen som efterfrågas inför högstadiet och det känns därför som en ganska naturlig 

förklaring till varför mest krut läggs där. De andra ämnena skulle enligt min åsikt behöva hö-

jas i status, de är viktiga på sitt sätt men självklart är det en viktig förutsättning i många av de 

andra ämnena att kunna läsa, skriva och använda matematiskt tänkande. Några av lärarna be-

rättar att de ofta arbetar i olika teman och då skriver målplaneringar där mål från olika ämnen 

tas med och berörs något jag menar är en fördel för att förtydliga de samband som finns över 

ämnesgränserna.  Det skapar en helhet, ger bilden av att det vi lär hänger samman vilket jag 

tror är en viktig aspekt ur flera syften. 

 

När vi talar om bedömning under de intervjuer jag genomfört hamnade fokus på svenska, 

engelska och matematik. Vilket jag tror kanske beror på att det är dessa ämnen som får mest 

utrymme och det är här de flesta lärare känner sig säkrast på hur bedömningsarbetet skall gö-

ras, i vissa fall kan det ha handlat om att man främst undervisar i något av dessa ämnen. I öv-

rigt verkade de flesta ha ett system där de dagligen för dokumentation om elevernas prestatio-

ner, som därmed underlättar vid slutgiltig bedömning. Några diskuterar och ställer sig frågan-
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de till hur ett nationellt prov i de samhällsorienterade ämnena skulle se ut, vilket jag kan för-

stå. Däremot borde det inte vara en omöjlighet att konstruera ett sådant om generella viktiga 

kunskaper att ha med sig från dessa ämnen. Däremot menar jag att det i alla ämnen, även 

svenska, engelska och matematik, måste skapas inslag och uppgifter som täcker många av de 

kunskaper som förmågor som förväntas av eleverna. Min åsikt är som sådan att jag tror det är 

enklare om de vävs samman för att skapa ett lärande som leder till förståelse. Lärande handlar 

bland annat om att kommunicera, använda kroppen och våra sinnen och jag menar att den 

ekonomiska situationen inte behöver sätta stopp för den form av verksamhet. Däremot kan det 

mycket väl vara så att det kan begränsa undervisningen om det behövs fler än en lärare för att 

kunna göra vissa övningar med eleverna. Det handlar också om att göra eleverna vana vid det 

från början. 

 

7.3 Pojkars – och flickors måluppfyllelse i årskurs fem 

Det finns varken mycket statistik eller studier som ger några tydliga svar kring frågan om det 

råder någon skillnad mellan pojkars och flickros måluppfyllelse. Det ger mig bilden av att det 

varierar från år till år, lite beroende på vilka elevgrupper man har och en mängd andra aspek-

ter som påverkar. Studiens syfte var att se om det fanns någon skillnad och det kan jag inte ge 

ett tydligt svar på men med den statistik som finns samt efter genomförd empirisk studie kan 

jag ändå se tendenser och dra vissa slutsatser utifrån det. Den statistik som visar hela landets 

kommunala skolor visar ungefär likvärdiga resultat som i den valda kommunen, bilden som 

ges är att flickor, generellt sett, har högre måluppfyllelse i svenska och pojkar i matematik. 

 

I övriga ämnen finns det inte mycket information om, däremot genom att se till den utvalda 

kommunen så råder det en likvärdig måluppfyllelse i de övriga ämnena och visar inga större 

skillnader mellan pojkar och flickor. När det gäller svenskämnet tror jag att det handlar om 

flera aspekter vilket delvis beror på att ämnet har en karaktär som är mer accepterat för flickor 

att tycka om. Det ingår inte i den manliga rollen att gilla poesi och deras läsning tror jag be-

gränsas av att det finns ett ganska smalt utbud av böcker som tilltalar pojkar. Mycket av den 

litteratur som möter barnen handlar om relationer, hästar, prinsessor och liknande vilket oftast 

tilltalar flickor mer än pojkar. Syftet med min uppsats var inte att söka svar på varför det finns 

skillnader, utan om skillnader finns, vilket inte utesluter att det är intressant och värt reflektera 

kring. 

 

Jag finner det synnerligen viktigt det en av lärarna poängterar att det inte kunskapsmässigt 

råder någon skillnad mellan pojkar och flickor, men att flickor ofta blir blyga och rädda att 

göra bort sig ju högre upp i mellanstadiet de kommer, En mycket viktig aspekt att tänka på 

och reflektera kring hur undervisningens er ut, hur vi lärare bemöter flickor och pojkar. Det 

ger mig tankarna om att det är så flickor socialiseras till att bli, flickor ska inte ta plats men 

där kan och ska vi lärare arbeta för att motverka ett sådant klimat. 

 

Vidare är det intressant att studier över måluppfyllelsen i landet av elever i årskurs fem tyder 

på att pojkar på landsbygden generellt sett har lägre måluppfyllelse i svenska och i flera fall 

även i engelska. Något som även går att urskilja i den statistik som finns över kommunens alla 

skolor. Det väcker tankar hos mig om att många pojkar på landsbygden kanske har andra in-

tressen och växer upp i en miljö och kultur där det inte är lika viktigt med skolan utan man ser 

och hör hur ens fäder fått arbete utan att behöva gå i skolan med bra betyg. Det är framförallt 

de skolor med ett litet antal elever oftast har en hundraprocentig måluppfyllelse i alla ämnen, 

både bland pojkar och bland flickor. Vilket kan bero på att det är enklare att nå ut till alla ele-

ver, läraren får mer tid att hjälpa alla elever. Eleverna får lika stort utrymme att synas och 
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höras, liksom en av de intervjuade lärarna också medger. I min bakgrundsinledning skrev jag 

om det tenderar att finans skillnader mellan pojkars och flickors måluppfyllelse, och om det i 

så fall kan relateras till könsstereotypa roller. Efter att studien genomförts väcks det tankar om 

att så kanske är fallet, det jag ser är ett mönster i att flickor är de tysta och blyga men ändå har 

en högre måluppfyllelse än pojkar i flera ämnen. Det får mig att fundera över om man som 

lärare har en föreställning om flickor som duktiga och att man omedvetet är på ett sätt som 

gynnar dem eller bedömer dem som om de kunde mer än vad de egentligen kan. En av lärarna 

berättar att hon ofta blir förvånad över att en del flickor lyckas dölja din okunskap fram till de 

nationella proven. Det kanske handlar om att vi har en tanke om flickor som tysta och att vi 

luras av den tanken att tro att de kan mer än vad de egentligen kan. 

 

7.4 Sammanfattande slutsatser 

De slutsatser som kan dras efter genomförd studie är att det råder lite varierade sätt att arbeta 

med målen. Det som förenar dem alla är att man i arbetslagen brutit ner målen för att tydlig-

göra och förenkla dem, men de verkar olika säkra på hur de faktiskt skall göras till undervis-

ning som i sin tur ska bidra till ökad måluppfyllelse hos eleverna. 

 

När det gäller bedömning av elevers måluppfyllelse verkar de flesta av lärarna känna sig för-

trogna med hur de ska arbeta för att bedöma elevernas måluppfyllelse medan några säger att 

det är väldigt svårt. Vilket möjligtvis kan bero på att man inte arbetat tillräckligt med att för-

tydliga målen eller att man gör det svårare än vad det egentligen är. Min tanke är att det kan 

bero på att skolan och arbetslaget inte riktigt har en gemensam och välarbetad målbild som 

alla känner sig förenliga med i dessa fall. 

 

Det råder definitivt skillnad på hur lärarna bedömer elevernas måluppfyllelse beroende på 

vilket ämne det handlar om. I flera fall känns det som att svenska, engelska och matematik har 

lärarna lagt mycket fokus på övningar och moment som ska förbereda eleverna inför vad som 

kommer att krävas av dem på de nationella proven samt att lärarna ser de nationella proven 

som en extra garanti för att de gjort en rättvis bedömning. I övriga ämnen tittar de mest på hur 

de hänger med på lektionerna genom att se elevernas anteckningar, genom att ställa frågor. De 

diskuterar och samtalar med eleverna och tittar på hur väl de gör sina läxor och ibland har de 

prov som ligger till grund för bedömningen. Det råder således en skillnad mellan hur lärare 

arbetar med målen i årskurs fem samt hur de gör bedömningen av elevernas måluppfyllelse 

beroende på vad det är för ämne. 

 

När det kommer till problematik i att bedöma elevers måluppfyllelse är det en relativt en-

stämmig bild de intervjuade lärarna ger. Det handlar om elever som inte har motivationen att 

prestera något men egentligen kan, elever som inte vågar göra sig hörda och därför aldrig vi-

sar vad han eller hon kan. Där tycker jag, liksom någon av de andra lärarna, att det finns andra 

sätt att ta reda på om eleven ifråga hänger med och kan. Däremot kan man troligtvis bidra till 

att fler vågar yttra sig och vågar säga fel om man från början har som mål att skapa en trygg 

grupp med ett gott arbetsklimat. Det måste vara ett klimat som accepterar felsägningar och det 

arbetat kan ta tid, enligt min åsikt tror jag däremot att det ger mycket längden, vilket jag del-

vis baserar på egna erfarenheter av min egen skolgång. Men finns inte ett bra gruppklimat är 

det inte konstigt, anser jag, att många inte vågar säga fel. För vem vill bli skrattad åt?  

 

Vi kan inte räkna med att alla elever ska vara framåt och våga säga fel, men vi kan arbeta för 

att skapa ett tryggare klimat i klassen så att fler vågar. Under tiden måste vi lärare försöka att 

inte se det som ett hinder utan finna andra sätt att låta eleverna uttrycka sig, till exempel i 
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skrift eller genom att samtala i mindre grupper. Det är ofta flickor som är de tysta som inte 

vågar säga fel, en av lärarna berättar att i deras klass är flickorna mycket väl medvetna om 

detta. I övrigt verkar det ändå som om flickorna har, generellt sett, en högre måluppfyllelse än 

pojkarna. Det måste ju betyda, anser jag, att trots blygheten och rädslan för att räcka upp han-

den tar ändå lärarna reda på och förstår att flickorna kan mer eller är det så att man har en 

föreställning om att flickor är tysta men duktiga och därigenom genererar att få högre målupp-

fyllelse? 

 

7.5 Fortsatt forskningsfråga 

Under arbetets gång har nya forskningsfrågor växt fram och de intresserar mig mest för samt 

finner relevanta för vidare forskningsfråga är att göra en djupare analys kring skillnader mel-

lan pojkars och flickors måluppfyllelse i årskurs fem. Att studera närmare vad skillnaderna 

mellan pojkar och flickor kan bero på men även vad det innebär för dem.  

 

Vidare vore det intressant att undersöka ett större antal skolor i kommunen för att ta reda på 

vad det är som påverkar elevernas prestationer och om det skiljer sig beroende på om det är en 

lantsortsskola eller en statsskola och vad det då kan bero på. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 1 

Hej. 

Vi har kommit i kontakt med en lärarstudent som heter Therese Rausmark och som ska skriva 

ett examensarbete. Hon kontaktade mig för att höra om det fanns något område där hennes 

arbete skulle kunna komma till nytta. Vi har tillsammans kommit fram till att det vore mycket 

intressant att lite närmare studera bedömningsfrågor som rör måluppfyllelsen i åk 5. Visst har 

jag rätt då jag förmodar att det också skulle intressera er? 

  

Therese kommer att ha två huvudinriktningar: dels analysera de resultat som vi har samlat in 

under senaste åren, både nationella prov och måluppfyllelse.  

Dels göra ett antal intervjuer med lärare som bedömer eller har bedömt måluppfyllelsen i åk 

5. Vi har då gjort ett urval som grundar sig på stad/land och liten/stor. Urvalet har fallit på: 

Förstaskolan 

Andraskolan 

Tredjeskolan 

  

Jag hoppas att det inte finns något som hindrar er från att ta emot Therese för en intervju med 

några av de lärare som undervisar/undervisat i åk 5. Hon beräknar att intervjuerna tar ca 1 

timme och hon är rätt flexibel när det gäller tid och plats. Men intervjuerna ska vara klara 

senast i slutet av november (vecka 48) så därför behöver hon komma i kontakt med lärarna så 

fort som möjligt. 

  

Jag har bett Therese att kontakta er så fort ni förväntas ha läst mitt mail så får ni göra upp de 

praktiska frågorna. 

  

Självklart kommer vi att få ta del av uppsatsens resultat och slutsatser då den är färdig. Men 

till detta får vi återkomma. 

  

Här får ni också kontaktuppgifter som kan vara bra att ha: 

Therese Rausmark 

 

  

Mvh/Verksamhetsspecialist Barn och Ungdomsförvaltningen 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 2 
 

 
 

Hej! 

Mitt namn är Therese Raumsark, som skriver examensarbete för lärarutbildningen vid Linné-

universitetet, distans. De flesta av er, har vad jag förstått fått information om att jag kontaktat 

era rektorer i intresse om att genomföra ett antal om 6-8 intervjuer med lärare som har eller 

har arbetat med bedömning av måluppfyllelse i årskurs fem. Det är av den anledningen jag nu 

kontaktar er eftersom jag fått klartecken från er rektor om att ni kan tänka er att ställa upp i en 

intervju. 

 

Om studien: 

Era skolor har valts ut efter en kategorisering grundad på om skolan är stor eller liten till elev-

antalet samt om den är belägen i en stad, större samhälle eller landsbygd. Syftet med mitt ex-

amensarbete är att undersöka hur man arbetar med bedömning av måluppfyllelsen i årskurs 

fem. 

 

Där jag behöver er hjälp, ni som har erfarenhet av detta och kan bistå med den erfarenheten 

och tankar och problematik kring bedömning. 

 

Ni, liksom skolornas namn och övriga egennamn kommer att vara fiktiva. Era namn eller sko-

lornas namn har inget syfte för studien det har däremot era kunskaper, erfarenheter och tan-

kar. 

 

Efter varje genomförd intervju kommer jag att skriva ner det ni har sagt i en sammanfattning, 

denna sammanfattning sänder jag var och en för ett personligt godkännande innan jag använ-

der den i min uppsats. 

 

Eftersom jag har ett tidspressat program ser jag gärna att intervjuerna är klara senast vecka 48. 

Men helst genomför jag dem under v.44, 45, 46 (15-18 nov) men även v.47 fungerar bra. Ef-

tersom jag för tillfället inte har någon annan kontaktuppgift till er än E-post så ber jag er kon-

takta ni mig per telefon eller mail om när ni kan, gärna senast fredag 29 oktober v.43. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Therese Rausmark 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Problemformuleringar 

 Hur arbetar lärare med målen i årskurs fem? 

 Hur går bedömningen av elevernas måluppfyllelse till?  

 Råder det någon skillnad i hur lärare bedömer beroende på vilket ämne det handlar 

om, hur uttrycker det sig i så fall? 

 Vad finns det för problematik och svårigheter kring bedömningsarbetet? 

 Finns det underlag som visar att det är skillnad i hur stor grad flickor respektive pojkar 

bedöms ha uppfyllt målen, hur uttrycker sig detta i så fall? 

 

Arbetet med bedömning av måluppfyllelse 

Hur arbetar ni med målen i årskurs fem? 

Hur ser arbetet med bedömning av måluppfyllelse ut, hur gör ni? 

Vilka hjälpmedel använder ni er av i bedömningsarbetet? (Nationella prov etc.) 

Vilka svårigheter anser du finns för att göra en så rättvis bedömning som möjligt? 

Hur kommer det sig att det är färre elever som klarar av måluppfyllelsen i engelska, svenska 

och matematik medan det i princip är 100 procents måluppfyllelse i de övriga ämnena? Vad 

tror du det beror på? Hur ser du på det hela? 

 

Pojkar och flickors måluppfyllelse 

Rent generellt sett, kan du se tendenser till att det skulle råda någon skillnad i måluppfyllelsen 

mellan pojkar och flickor? Hur tycker du att det uttrycker sig i så fall? 

 

Framtidsperspektiv 

Tror du att, och i så fall varför/varför inte att den nya läroplanen, som skall bestå av färre men 

tydligare mål, kommer att förändra bedömningsarbetet? 

 



Bilaga 4 

Statistik - Förstaskolan 

Måluppfyllelse år 5, År 2005-2007 SV, SVA, En och Ma. 2008-2009 alla ämnen. 

 

          

          

          2005 2006 2007 2008 2009 

Antal 
elever 

Andel 
mål- 
uppfyl-
lelse 

An-
tal 
ele
ver 

Andel 
mål- 
uppfyl-
lelse 

Antal 
elever 

Andel 
mål- 
uppfyl-
lelse 

Antal 
elever 

Andel mål- 
uppfyllelse 

Antal 
elever 

Andel mål- 
uppfyllelse 

  
 

        50 98% 49 98% 

  
 

        50 98% 49 90% 

  
 

        50 98% 49 98% 

  
 

        50 98% 49 98% 

56 91% 60 83% 49 84% 50 90% 49 78% 

  
 

        50 98% 49 92% 

  
 

        50 98% 49 100% 

  
 

        50 96% 49 96% 

  
 

        50 96% 49 100% 

56 93% 60 75% 49 86% 50 94% 49 76% 

  
 

        50 98% 49 100% 

  
 

        50 98% 49 96% 

  
 

        50 98% 49 98% 

  
 

        50 98% 49 96% 

56 100% 60 85% 49 80% 50 90% 49 82% 

  
 

        50 2% 49 0% 

            50 98% 49 98% 

           Målen 
i alla 
ämnen               49 65% 

 



Resultat mellan pojkar och flickor – Förstaskolan läsåret 09/10 

(mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5) 
   

       Antal elever  
Flickor 28  Pojkar 20  Totalt 48 

      

 
    

  

       

 

Antal elever som uppnått 
målen       

 
Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel 

Bild 28 100% 19 95% 47 98% 

Biologi 28 100% 20 100% 48 100% 

Fysik 28 100% 20 100% 48 100% 

Kemi 28 100% 20 100% 48 100% 

Engelska 21 75% 16 80% 37 77% 

Geografi 27 96% 20 100% 47 98% 

Hemkunskap 28 100% 20 100% 48 100% 

Historia 27 96% 20 100% 47 98% 

Idrott & Hälsa 28 100% 20 100% 48 100% 

Matematik 25 89% 19 95% 44 92% 

Musik 28 100% 20 100% 48 100% 

Religionskunskap 27 96% 20 100% 47 98% 

Samhällskunskap 27 96% 20 100% 47 98% 

Slöjd 28 100% 19 95% 47 98% 

Svenska 21 

 

79% 
 

16 

 

94% 
 

37 

 

81% 
 

Svenska som andra språk 1   1   2   

Teknik 28 100% 20 100% 48 100% 

       Totalt antal elever som uppnått målen i alla ämnen 
   

 
Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel 

 
16 57% 15 75% 31 65% 

       Totalt antal elever som uppnått målen i alla tre kärnäm-
nen 

   

 
Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel 

 
16 57% 16 80% 32 67% 

       

   
OBS! Reviderat resultat Sv/Sva 



 

Statistik 

Andraskolan 
Måluppfyllelse år 5 

         År 2005-2007 Sv, Sva, En 
och Ma 

        År 2008-2009 alla ämnen 
         

           

 
2005 2006 2007 2008 2009 

 

Antal 
ele-
ver 

Andel 
mål- 
uppfyl-
lelse 

Antal 
elever 

Andel 
mål- 
uppfyl-
lelse 

Antal 
elever 

Andel 
mål- 
uppfyl-
lelse 

Antal 
elever 

Andel 
mål- 
uppfyllel-
se 

Antal 
elever 

Andel mål- 
uppfyllelse 

Bild   
 

        21 5% 19 100% 

Biologi   
 

        21 10% 19 100% 

Fysik   
 

        21 10% 19 100% 

Kemi   
 

        21 10% 19 89% 

Engelska 23 96% 17 94% 12 83% 21 81% 19 100% 

Geografi   
 

        21 90% 19 100% 

Hemkunskap   
 

        21 100% 19 100% 

Historia   
 

        21 10% 19 100% 

Idrott och 
hälsa   

 
        21 86% 19 95% 

Matematik 23 91% 17 94% 12 100% 21 71% 19 53% 

Musik   
 

        21 95% 19 100% 

Religionskun-
skap   

 
        21 95% 19 100% 

Samhällskun-
skap   

 
        21 81% 19 100% 

Slöjd   
 

        21 95% 19 100% 

Svenska 23 91% 17 94% 12 92% 21 67% 19 68% 

Svenska som 
andra språk   

 
        21 0% 19 0% 

Teknik             21 100% 19 100% 

           Målen i alla 
ämnen                 19 53% 

 



Resultat mellan pojkar och flickor – Andraskolan läsåret 09/10 
(mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5) 
 

   
 

 

  
Flickor Pojkar Totalt 

  

  
10 10 20 

  

         
Antal elever som uppnått målen     

  
Flickor Andel Pojkar Andel Totalt 

Bild 
 

10 100% 10 100% 20 

Biologi 
 

10 100% 10 100% 20 

Fysik 
 

10 100% 10 100% 20 

Kemi 
 

10 100% 10 100% 20 

Engelska 
 

8 80% 9 90% 17 

Geografi 
 

10 100% 10 100% 20 

Hemkunskap 
 

10 100% 10 100% 20 

Historia 
 

10 100% 10 100% 20 

Idrott & Hälsa 
 

8 80% 9 90% 17 

Matematik 
 

7 70% 8 80% 15 

Musik 
 

10 100% 10 100% 20 

Religionskunskap 
 

10 100% 10 100% 20 

Samhällskunskap 
 

10 100% 10 100% 20 

Slöjd 
 

10 100% 10 100% 20 

Svenska 
 

7 70% 8 80% 15 

Svenska som andra språk 
 

  0%   0% 0 

Teknik 
 

10 100% 10 100% 20 

       Totalt antal elever som uppnått målen i alla ämnen 
   

  
Flickor Andel Pojkar Andel Totalt 

  
7 70% 8 80% 15 

       Totalt antal elever som uppnått målen i alla tre kärnäm-
nen 

   

  
Flickor Andel Pojkar Andel Totalt 

  
7 70% 8 80% 15 

       
 

 

  



Statistik –  

Tredjeskolan 

Måluppfyllelse år 5 

         År 2005-2007 Sv, Sva, En och Ma 
        År 2008-2009 alla ämnen 
         

           

 
2005 2006 2007 2008 2009 

 

Antal 
elever 

Andel 
mål- 
uppfyllelse 

Antal 
elever 

Andel 
mål- 
uppfyllelse 

An-
tal elever 

Andel 
mål- 
uppfyllelse 

Antal 
elever 

Andel mål- 
uppfyllelse 

Antal 
elever 

Andel mål- 
uppfyllelse 

Bild   
 

        9 89% 8 100% 

Biologi   
 

        9 100% 8 100% 

Fysik   
 

        9 100% 8 100% 

Kemi   
 

        9 100% 8 100% 

Engelska 12 75% 20 75% 13 85% 9 44% 8 88% 

Geografi   
 

        9 100% 8 100% 

Hemkunskap   
 

        9 100% 8 100% 

Historia   
 

        9 100% 8 100% 

Idrott och hälsa   
 

        9 100% 8 88% 

Matematik 12 92% 20 50% 13 92% 9 33% 8 88% 

Musik   
 

        9 89% 8 100% 

Religionskunskap   
 

        9 100% 8 100% 

Samhällskunskap   
 

        9 100% 8 100% 

Slöjd   
 

        9 100% 8 88% 

Svenska 12 58% 20 50% 13 85% 9 44% 8 88% 

Svenska som 
andra språk   

 
        9 0% 8 0% 

Teknik             9 100% 8 *) 

           Målen i alla ämnen                 8 75% 

 



Resultat mellan pojkar och flickor – Tredjeskolan läsåret 09/10 

 
Antal elever    

   

 
Flickor Pojkar  Totalt 

   

 
2 2 4 

   

       

 
Antal elever som uppnått målen       

 
Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel 

Bild 2 100% 2 100% 4 100% 

Biologi 2 100% 1 50% 3 75% 

Fysik 2 100% 1 50% 3 75% 

Kemi 2 100% 1 50% 3 75% 

Engelska 2 100% 1 50% 3 75% 

Geografi 2 100% 1 50% 3 75% 

Hemkunskap   0% 1 50% 1 25% 

Historia 2 100% 1 50% 3 75% 

Idrott & Hälsa 2 100% 1 50% 3 75% 

Matematik 2 100% 1 50% 3 75% 

Musik 2 100% 2 100% 4 100% 

Religionskunskap 2 100% 1 50% 3 75% 

Samhällskunskap 2 100% 1 50% 3 75% 

Slöjd 2 100% 2 100% 4 100% 

Svenska 2 100% 1 50% 3 75% 

Svenska som andra språk   0%   0% 0 0% 

Teknik 2 100% 1 50% 3 75% 

       Totalt antal elever som uppnått målen i alla ämnen 
    

 
Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel 

 
2 100%   0% 2 50% 

       Totalt antal elever som uppnått målen i alla tre kärnämnen 
   

 
2 Andel Pojkar Andel Totalt Andel 

 
2 100% 1 50% 3 75% 

 



Hela kommunen 
Måluppfyllelse i samtliga 
ämnen Lå 2009/2010 

(mål som eleverna skall ha 
uppnått i slutet av år 5)  
Hela Kommunen 

 

      

 

Flickor Pojkar            
Totalt 

   

 

207  240 
 

447    

 
      

 

Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel 

 

      

 
      

 
      

 
      

Bild 205 99% 235 98% 440 98% 

Biologi 204 99% 230 96% 434 97% 

Fysik 204 99% 232 97% 436 98% 

Kemi 204 99% 230 96% 434 97% 

Engelska 176 85% 189 79% 365 82% 

Geografi 202 98% 229 95% 431 96% 

Hemkunskap 204 99% 230 96% 434 97% 

Historia 203 98% 228 95% 431 96% 

Idrott & Hälsa 201 97% 231 96% 432 97% 

Matematik 181 87% 207 86% 388 87% 

Musik 206 100% 239 100% 445 100% 

Religionskunskap 204 99% 230 96% 434 97% 

Samhällskunskap 203 98% 231 96% 434 97% 

Slöjd 190 92% 226 94% 416 93% 

Svenska 185 91% 180 78% 365 84% 

Svenska som andra språk       

Teknik 200 97% 233 97% 433 97% 

 

      

 
Totalt antal elever som 
uppnått målen i alla ämnen 

      

 

      

 

Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel 

 

160 77% 158 66% 318 71% 

Totalt antal elever som 
uppnått målen i alla tre 
kärnämnen 

      

       

 Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel 

 164 79% 166 69% 330 74% 

 


