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Sammanfattning 
 
Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete i 
förhållande till de övergripande nationella strävansmålen om Normer och värden, Kunskaper 
samt Ansvar och inflytande. Resultaten i denna delrapport bygger på data från elva skolors 
dokumentation samt enkäter till de lärare som undervisar på de aktuella skolorna. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de skolor som deltar i försöksverksamheten utan 
timplan dokumenterar sitt kvalitetsarbete kvantitativt i något högre grad och kvalitativt något 
bättre än de studerade referensskolorna. Ett konstaterande i samma riktning kan göras 
beträffande lärarnas upplevelse av kvalitet. Försöksverksamheten har för de deltagande 
skolorna medfört att förutsättningarna för att nå målen förbättrats genom att föreskrifterna om 
antalet timmar för ämnen och ämnesgrupper inte behöver tillämpas. Referensskolornas lärare 
upplever inte i lika hög grad samma positiva utveckling. 
 
Utvärderingen visar tydligt att lärarna på försöksskolorna inte upplevt att försöket med 
utbildning utan timplanen medfört någon kvalitetsförsämring med avseende på mål-
uppfyllelse. Snarare lyfter lärarna i allmänhet fram många positiva effekter. Det är emellertid 
viktigt att fortsättningsvis närmare utvärdera bakomliggande faktorers betydelse för olika 
lärargruppers inställningar till att arbeta utan timplan.  
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1 INLEDNING 
 
Decentralisering och avreglering av utbildningsväsendet har under de senaste decennierna 
inneburit att staten lämnat över ett stort lokalt friutrymme att utforma verksamheten till 
kommuner och skolor. Lokal frihet under lokalt ansvar har betonats under denna process. 
Reformerna har gått i riktning från regelstyrning till mål- och resultatstyrning.  
 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) lyfter fram huvudmannens ansvar för att skolans 
verksamhet ska utvecklas så att den svarar mot nationellt fastställda mål gemensamma för 
hela landet. Den lokala friheten ska gå hand i hand med en nationellt likvärdig skola. För att 
skolan ska utvecklas kvalitativt krävs ett lokalt ansvarstagande från politiker, den pedagogiska 
ledningen och lärarna samt att målen ständigt prövas och att resultaten följs upp och 
utvärderas. Staten följer å sin sida hur kommuner och skolor lever upp till detta nya ansvar 
genom t.ex. krav på att varje kommun senast den 1 maj och varje skola årligen ska upprätta en 
skriftlig kvalitetsredovisning. Denna ska redovisa en bedömning av i vilken mån de nationella 
målen har uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas för högre 
måluppfyllelse. Utgångspunkten vid införandet av förordningen om kvalitetsredovisning var 
att den skulle fungera som ett processverktyg för att stärka kvalitetsarbetet i kommuner och på 
skolor. Den skulle bidra till skolutveckling och bättre måluppfyllelse i fråga om elevers 
lärande och utveckling. 
 
De få konkreta centrala bestämmelser om tid som fortfarande finns kvar står att finna i 
skollagen (SL 4 kap. 3a § samt Bilaga 3) och grundskoleförordningen (GrF 2 kap. 3 §) I en 
särskild förordning (SFS 1999:903) regleras försöksverksamhet med utbildning utan timplan i 
grundskolan som ett led i ytterligare avreglering av den statliga tidsstyrningen. Med anledning 
av försöksverksamheten har Högskolan i Kalmar fått i uppdrag av Timplanedelegationen: 
 

• att närmare beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete i förhållande till 
de nationella målen. 

 
 
1.1 Denna delrapport 
 
I föreliggande rapport redovisas en delutvärdering av uppdraget från Timplanedelegationen. 
Vi inriktar oss på huvudsyftet Att närmare beskriva, analysera och värdera skolornas 
kvalitetsarbete i förhållande till de nationella målen. Detta arbete studeras här med 
utgångspunkt tagen i förordningen om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) och tillhörande 
allmänna råd (Skolverket, 1999). Med kvalitetsarbete avser vi skolornas strukturerade arbete 
mot ständig förbättring. 
 
Då de nationella målen är omfattande avgränsar vi denna delstudie till att gälla läroplanens 
mål att sträva mot (strävansmål) inom tre målområden, nämligen Normer och värden, 
Kunskaper samt Ansvar och inflytande. Valet att studera kvalitetsarbetet med utgångspunkt i 
målen att sträva mot motiveras av att dessa mål är gemensamma för hela skolan och därför 
centrala för skolans verksamhet. I tidigare utvärderingar har det visat sig att skolornas fokus 
oftast ligger på uppnåendemålen, vilket gör att det finns ett behov av fördjupade studier av 
skolornas arbete mot strävansmålen. De övergripande målen är också en rimlig utgångspunkt 
för att finna vilka områden som kräver fortsatta utvärderingar. Vi har inför denna rapport 
ytterligare specificerat granskningen av kvalitetsarbetet till att gälla dels skolornas 
gemensamma dokumentations-process, dels lärarnas syn på kvaliteten i undervisningen.  
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Inom vart och ett av de tre målområdena har vi samlat data i syfte att svara på följande frågor: 
 

• Hur formuleras och dokumenteras mål, åtgärder, resultat och bedömningar? 
• Hur ser lärarna på förutsättningarna för måluppfyllelse? 

 
I delutvärderingen studerar vi hur elva representativa grundskolor, omfattande cirka 3 400 
elever, under en fyraårsperiod (1999-2002) dokumenterat sina mål, genomförda åtgärder, 
resultat och bedömningar av måluppfyllelse. Denna dokumentanalys har kompletterats med en 
enkätundersökning där drygt 200 lärare på ovan nämnda skolor besvarat frågor kring 
förutsättningarna för och resultatet av arbetet mot strävansmålen. Av de elva skolorna deltar 
åtta i försöksverksamheten medan tre tjänar som referensskolor i vår undersökning.  
 
Kommande delstudier syftar till att ge ytterligare underlag för vår bedömning av vilka 
eventuella konsekvenser för utbildningens kvalitet som ett slopande av en nationell timplan 
kan. Utifrån denna bedömning ska följande frågor om stöd besvaras: 
 

• Vilket statligt och kommunalt stöd behövs för att kunna arbeta mer flexibelt och utan 
timplan och samtidigt garantera utbildningens kvalitet? 

• Vad innebär stödet till kommuner och skolor ur ett nationellt perspektiv? 
• Vilket stöd kan kommuner och skolor erhålla genom förändringar i lagstiftningar och 

kursplaner? 
 
 
1.2 Rapportens disposition 
 
Detta inledande avsnitt preciserar utvärderingens syfte medan kapitel två utförligt beskriver 
utvärderingens uppläggning. Kapitel tre och fyra syftar till att belysa ovanstående frågor med 
utgångspunkt i data från skolornas dokument och från lärarenkäter. Vår ambition, att göra en 
noggrann genomlysning av skolornas kvalitetsarbete har resulterat i en omfattande rapport. 
Kapitel tre och fyra är detalj- och innehållsrika och utgör belägg för de sammanfattande 
analyserna. I dessa avsnitt kan den intresserade läsaren få fördjupad förståelse för skolornas 
kvalitetsarbete. För den läsare som i första hand är intresserad av en snabb överblick 
rekommenderar vi läsning av de sammanfattningar som avslutar varje kapitel.  
 
I kapitel fem sammanför och fördjupar vi resultaten från tidigare kapitel och diskuterar en 
preliminär bedömning av skolornas kvalitetsarbete för att slutligen formulera utgångspunkter 
inför fortsättningen av vår del i utvärderingen av försöket. 
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2 UTVÄRDERINGENS UPPLÄGGNING 
 
I föreliggande rapport besvarar vi våra frågeställningar med utgångspunkt dels i dokument 
från de skolor som ingår, dels i enkäter till lärare på dessa skolor. I nedanstående avsnitt 
beskriver vi de skolor som ingår i utvärderingen. De dokument som vi har analyserat beskrivs 
i kapitel tre, medan data om lärare och enkäter redovisas i det fjärde kapitlet. 
 
Här beskrivs de undersökta skolorna samt de lärare som har besvarat enkäterna. Skolbeskriv-
ningarna bygger på data från SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands-
Analyser) samt från uppgifter hos kommunerna. 
 
Vi har valt att undersöka totalt elva skolor, där åtta är med i timplaneförsöket och tre är 
referensskolor. Skolorna är belägna i tre olika slags kommuner: större stad, medelstor stad 
respektive industrikommun. I undersökningen ingår fyra 1-6 skolor, fyra 1-9 skolor och tre 7-
9 skolor. De tre skilda skolformerna finns representerade både vid försöksskolorna och 
referensskolorna.  
 
I nedanstående tabell (2.1.1) beskrivs data från år 2002 för våra skolor utifrån samma 
principer som Timplanedelegationen använder i sin statistik om skolor i försöket. I SALSA-
basen finns en mängd information om skolors resultat och kvalitet. I basen används ett s.k. 
modellberäknat meritvärde för att bl.a. studera skolans resultat med hänsyn tagen till en rad 
bakgrundsfaktorer, som enligt forskning visat sig ha betydelse för skolresultat. Skolverket 
utgår i beräkningarna från föräldrarnas utbildningsnivå, andelen pojkar och andelen elever 
med utländsk bakgrund. Dessa bakgrundsdata för de skolor som ingår i vår utvärdering 
redovisas därför i nedanstående tabell. Dessutom redovisar vi kommungrupp (ss = större stad, 
ms = medelstor stad och ik = industrikommun), antal elever på skolan, vilka skolår som finns 
samt antal lärare per hundra elever på de olika skolorna. 
 
De skolor som ingår i försöket betecknas med F, medan referensskolorna betecknas R. I 
kolumnen längst till höger anges data för samtliga skolor i riket (SR). 
 
Tabell 2.1.1 Beskrivning av de undersökta skolorna 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 R9 R10 R11 SR 
 
Kommungrupp 

 
ss 

 
ss 

 
ms 

 
ms 

 
ik 

 
ss 

 
ms 

 
ik 

 
ss 

 
ms 

 
ik 

 
 

 
Antal elever 

 
290 

 
600 

 
370 

 
450 

 
149 

 
158 

 
335 

 
39 

 
460 

 
510 

 
126 

 
 

 
Skolans årskombination 

 
7-9 

 
1-9 

 
1-9 

 
7-9 

 
1-9 

 
1-6 

 
1-6 

 
1-6 

 
1-9 

 
7-9 

 
1-6 

 
 

 
Andel pojkar i procent 

 
53 

 
42 

 
53 

 
52 

 
32 

 
- 

 
- 

 
- 

 
48 

 
51 

 
- 

 
51 

 
Föräldrarnas utbildningsnivå 

 
2,03 

 
2,43 

 
1,93 

 
2,00 

 
2,03 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,39 

 
2,21 

 
- 

 
2,05 

Andel elever med utländsk 
bakgrund födda i Sverige 

 
0 

 
5 

 
6 

 
3 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 

 
2 

 
- 

 
5 

Andel elever med utländsk. 
bakgrund födda utomlands 

 
7 

 
7 

 
6 

 
4 

 
0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

 
2 

 
- 

 
9 

 
Antal lärare/100 elever vt-02 

 
8,9 

 
7,5 

 
8,1 

 
7,6 

 
7,8 

 
9,5 

 
7,3 

 
10,3 

 
9,3 

 
8,4 

 
8,2 

 
7,7 

 
Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå beräknas efter principer som beskrivs i SALSA. 
Ett högt utbildningsvärde innebär att föräldrarna har hög utbildningsnivå. Data beträffande 
andel pojkar, föräldrarnas utbildningsnivå, andelen elever med utländsk bakgrund födda i 
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Sverige och andelen elever med utländsk bakgrund födda utomlands finns endast framtaget 
för år 7-9-skolorna. Det saknas därför vissa uppgifter om skola 6, 7, 8, och 11. 
 
Det är stora skillnader i elevantal mellan skolorna. Den minsta skolan har 39 elever (skola 8) 
och den största har 600 (skola 2). Två skolor skiljer sig avsevärt från riksgenomsnittet 
gällande andelen pojkar, nämligen skola 2 och 5. Dessa skolor har betydligt mindre andel 
pojkar än riksgenomsnittet. Båda två är med i timplaneförsöket. 
 
Det framgår av tabellen att skola 2 (försöksskola) och 9 (referensskola) ligger långt över 
riksgenomsnittet med avseende på föräldrarnas utbildningsnivå. Tre av våra undersökta skolor 
(skola 1, 5 och 9) har inga elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige. Inga av våra 
undersökta skolor har lika hög andel av utländska elever födda utomlands som riket i sin 
helhet. 
 
De uppgifter som vi har samlat in med avseende på lärartäthet är något osäkra och därför inte 
jämförbara med varandra, då skolorna har olika principer vid uträkningen av lärartäthet. 
 
I nedanstående tabell redovisas meritvärden för de olika åren projektet har pågått. Genom att 
studera skolornas faktiska meritvärde, det modellberäknade värdet och residualerna kan vi få 
en god uppfattning om utvecklingen av måluppfyllelsen på de undersökta skolorna.  
 
Tabell 2.1.2 Elevernas genomsnittliga meritvärde i slutbetygen år 9, från 1999 till 2002 
 
Skola 

År Faktiskt genom-
snittligt meritvärde 

Modellberäknat 
meritvärde 

Avvikelse/ 
Residual 

F1 -99 186 196 -10 
 -00 189 206 -16 
 -01 199 200   -1 
 -02 199 200   -2 
F2 -99 * *   * 
 -00 215 217   -1 
 -01 224 213 +11 
 -02 247 228 +20 
F3 -99 *  *   *  
 -00 178 198 -20 
 -01 175 180   -5 
 -02 195 196    -1 
F4 -99 207 201   +6 
 -00 202 206   -4 
 -01 206 203   +3 
 -02 212 200 +12 
F5 -99 177 195  -18 
 -00 207 204   +3 
 -01 * *     * 
 -02 218 208   +9 
R9 -99 216 212   +3 
 -00 215 224    -8 
 -01 215 214   +1 
 -02 212 224  -12 
R10 -99 199 202    -3 
 -00 201 208    -6 
 -01 205 207    -2 
 -02 212 214    -3 
* Skolan saknar värden då den detta år inte hade elever i skolår 9 
   Avvikelser i uträkningarna beror på avrundningseffekter 
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Meritvärdet utgör summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. 
Godkänd motsvarar värde 10, Väl godkänd värde 15 och Mycket väl godkänd värde 20. 
Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvärde. Det modellberäknade meritvärdet fastställer 
Skolverket, som tidigare nämnts, utifrån föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, andelen 
pojkar samt andelen elever med utländsk bakgrund. Dessa bakgrundsfaktorer antas påverka 
möjligheterna för skolorna att nå goda resultat. 
 
Avvikelser mellan det faktiska genomsnittliga meritvärdet och det modellberäknade 
meritvärdet benämns residual. Residualvärdet kan möjligen betraktas som ett mått på hur 
skolan har lyckats, med avseende på uppnåendemålen, utifrån givna förutsättningar. 
 
Ovanstående tabell visar att det faktiska genomsnittliga meritvärdet har stor spridning. Det 
varierar från 175 till 247.  
 
Denna bild av skolorna kan förtydligas ytterligare genom följande tabell. Den åskådliggör 
förutom meritvärden också andelen elever på respektive skola som vårterminen i år 9 uppnått 
målen i samtliga ämnen samt andelen elever som var behöriga till gymnasiet år 2002. 
 
Tabell 2.1.3 Beskrivning av måluppfyllelse grundad på betygsstatistik vt-02 
 
 
Skola 

Faktiskt 
genomsnittligt 

meritvärde 

Modellberäknat 
meritvärde 

Avvikelse/ 
Residual 

Andel som 
uppnått målen i 
samtliga ämnen 

Andel behöriga 
till gymnasiet 

F1 199 200    -2   83,0   90,9 
F2 247 228 +20   96,0   98,7 
F3 195 196    -1   73,0   85,7 
F4 212 200 +12   89,3   92,9 
F5 218 208   +9 100,0 100,0 
R9 212 224 -12   91,9   96,5 
R10 212 214   -3   81,9   92,1 
Försöksskolor i riket 205     73,5   88,6 
Referensskolor i riket 205     74,3   89,2 
 
Samtliga undersökta skolor, med undantag av skola tre, har lyckats bättre än riksgenomsnittet 
att uppnå målen i samtliga ämnen.  
 
Vad gäller andel behöriga till gymnasiet, d.v.s. elever som är godkända i svenska, engelska 
och matematik uppvisar tabellvärdet att alla skolor i vår undersökning, utom skola tre, ligger 
över riksgenomsnittet. För övrigt föreligger inga tydliga skillnader mellan de skolor som är 
med i försöket och de som inte är det. 
 
Ovanstående beskrivande data med fokus på mål att uppnå har presenterats för att studera om 
skolorna i undersökningen är representativa eller inte. Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att de skolor som ingår i vår undersökning inte avviker från det allmänna mönstret. I urvalet 
finns skolor av skilda slag vad gäller de bakgrundsvariabler som SALSA och 
Timplanedelegationen har använt som utgångspunkt i olika beräkningar.  
 
Vår avsikt är att över tid följa ovanstående variabler för att studera graden av måluppfyllelse 
beträffande kunskapsmål att uppnå. 
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3 DOKUMENTATIONPROCESSEN 
 
I detta kapitel analyserar vi skolornas dokumentation av arbetet med de övergripande 
strävansmålen inom områdena Normer och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande så 
som de formuleras i Lpo 94 under kapitlet Mål och riktlinjer. Underlag för analysen är de 
kvalitetsredovisningar som varje år sänds till respektive barn- och ungdomsförvaltning/ 
skolförvaltning samt lokala arbetsplaner/årsplaner från de olika skolorna. I dessa dokument 
sökte vi efter formulerade mål med avseende på de tre målområdena. Om och hur de 
undersökta skolorna beskriver åtgärder för att nå dessa mål var också av intresse liksom 
skolornas beskrivningar av resultat och bedömningar av måluppfyllelse.  
 
Vi har i det närmaste fått in det vi efterfrågat från skolorna, men av olika orsaker saknas 
enstaka dokument. Dessa orsaker var exempelvis att en skolledare var relativt nyanställd och 
därför inte kunde hitta vissa dokument från tidigare år. En annan skolledare hade varit 
sjukskriven under perioder och hade av det skälet inte dokumenterat verksamheten i vare sig 
årsplaner eller kvalitetsredovisningar.  
 
Kommunerna använder sig av olika rapporteringsrutiner. Två kommuner tillämpar kalender-
årsrapportering medan den tredje rapporterar läsårsvis. Detta har i några fall inneburit 
svårigheter vid analysarbetet. 
 
 
Analys av dokumenten  
 
De lokala arbetsplanerna/årsplanerna och kvalitetsredovisningarna för de olika åren genom-
lästes. Under dessa genomläsningar sökte vi efter formuleringar kring mål, åtgärder, resultat 
samt bedömningar av måluppfyllelse med avseende på de tre områdena Normer och värden, 
Kunskaper samt Ansvar och inflytande (kapitel 3.1, 3.2 och 3.3 i denna rapport). När vi fann 
uttryck för respektive område markerades det och fördes över i en tabell. Därigenom fick vi 
fram en frekvens över antalet skolor som dokumenterat respektive strävansmål under åren 
1999-2002. Formuleringarna från dokumenten kategoriserades och som rubriker användes 
läroplanens strävansmål inom de aktuella områdena. Vi har valt citat med syfte att 
åskådliggöra skolornas skilda tolkningar och uttryckssätt av respektive mål.  
 
Emellanåt upptäckte vi svårigheter vid kategoriseringen då vissa citat kunde rymmas under 
flera skilda strävansmål. Vi bestämde oss då för en tolkning som vi sedan följde konsekvent. 
Vi upptäckte också ogenomtänkta sätt att rubricera inne i dokumenten. Några skolor beskrev 
exempelvis genomförandeprocessen mot ett strävansmål, under rubriken ”resultat”, andra 
skrev resultat under mål etc.  
 
Då en tydlig dokumentationsprocess synliggör skolans resultat och arbete och därigenom 
underlättar utvecklingen och förbättringen av verksamheten blev det övergripande syftet med 
vår dokumentanalys att bedöma dokumentationsprocessen. Vi avsåg dels att belysa huruvida 
skolorna hade formulerat de olika momenten enligt nedan, dels om det fanns ett process-
tänkande i dokumenten. Processen kan, i enlighet med Skolverkets allmänna råd om kvalitets-
redovisning inom skolväsendet, struktureras i olika delar, som vi åskådliggör i nedanstående 
dokumentationscirkel. 
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Mål 

 
 
 
               Bedömning         Genomförda  
         av måluppfyllelse          åtgärder 
 
 
 
 

Beskrivning av resultat 
 
Figur 1. Dokumentationscirkeln 
 
Vår analys av skolornas dokument tar sin utgångspunkt i ovanstående dokumentationscirkel 
och de olika delar som ingår i denna. I de allmänna råden från Skolverket sammanförs mål 
och åtgärder under rubriken Mål, medan beskrivningar av resultat och bedömning av åtgärder 
har fått rubriken Resultat och måluppfyllelse. Då skolorna i sin dokumentation formulerade 
åtgärder i termer av det man faktiskt genomfört, har vi valt att låta begreppet genomförda 
åtgärder bli en fristående del i dokumentationscirkeln. 
 
I vår analys av skolornas målformuleringar har vi fokuserat på vilka mål som prioriterats och i 
vilken grad de är kopplade till de nationella målen. Vidare ville vi undersöka om, och i så fall 
på vilket sätt, de formulerade målen följs av genomförda åtgärder, beskrivning av resultat och 
bedömning av måluppfyllelse.  
 
I nedanstående redovisning är varje målområde strukturerat på samma sätt, med hjälp av 
rubrikerna  
 

• Dokumentation av mål  
• Dokumentation av genomförda åtgärder 
• Dokumentation av resultat  
• Dokumentation av bedömning av måluppfyllelse  

 
Dessutom avslutas redovisningen inom varje målområde med en sammanfattning av 
dokumentationsprocessen.  
 
Vart och ett av avsnitten om dokumentation inleds med en redovisning av förekomsten av 
målområdet i skolornas dokument. Detta avsnitt syftar till att studera eventuella förändringar i 
dokumentationen över tid. I de fall det har skett en minskning år 2002 av antalet skolor som 
har dokumentation runt resultat och bedömningar, kan detta oftast förklaras av att några av 
skolorna vid genomförandet av denna analys ännu inte hade kvalitetsredovisat sitt arbete. 
Dessa skolor dokumenterar efter kalenderår och inte efter läsår.  
 
För att möjliggöra jämförelser mellan skolor som deltar i försöket och icke deltagande skolor, 
har vi grupperat värdena från försöksskolor (F) och referensskolor (R) för sig. I tabellerna 
anger vi andel skolor inom varje grupp som har dokumentation inom området. 
 
Efter den kvantitativa redogörelsen av målområdets förekomst i dokumenten, studeras vart 
och ett av strävansmålen utifrån citat ur dokumenten. Under varje strävansmål redovisas 
exempel i syfte att belysa olika tolkningar av strävansmålet.  
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Vad som ska räknas som dokumentation av de olika delarna ovan kan ibland förefalla oklart. 
Vid genomläsning av de olika dokumenten har vi ibland ifrågasatt skolornas rubricering, 
enligt ovan. Skolornas val av rubriker har emellertid fått utgöra utgångspunkt för huruvida 
formuleringarna ska betraktas som t.ex. mål eller som resultat. Det är således skolorna och 
inte vi som har definierat under vilken rubrik formuleringarna ska höra hemma. 
 
Då de strävansmål som tidigare nämnts är många (19 olika mål), har vi valt att göra ett omfat-
tande kapitel. Redovisningen syftar till att tydliggöra underlaget för de ställningstaganden som 
vi gör i sammanfattningarna i slutet av varje målområde. Kapitlet utgör dessutom en god 
grund för den fortsatta utvärderingen. 
 
 
3.1 Normer och värden 
 
I Lpo 94 under kapitlet Mål och riktlinjer står det att läsa ”Skolan skall aktivt och medvetet 
påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 
dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Utbildningsdepartementet, 1998 s.10). 
Denna text är därefter uttryckt i fem strävansmål, nämligen: 
 

• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar respekt för andra människors egenvärde 
• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter 
• Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en vilja 

att handla också med deras bästa för ögonen 
• Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 

vidare perspektiv 
• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att ta avstånd från att människor utsätts för 

förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor 
 
Dessa fem strävansmål är vår utgångspunkt i nedanstående dokumentanalys. Vart och ett av 
målen studeras i dokumenten med avseende på skolornas formulering av mål, genomförda 
åtgärder, resultat och bedömningar. 
 
 
3.1.1 Dokumentation av mål  
 
I tabellen nedan visas förekomsten av dokumentation av målsättning med avseende på 
Normer och värden för de åtta försöksskolor och tre referensskolor som ingår i denna utvärde-
ring. 
 
Tabell 3.1.1  Antal och andel skolor som har dokumenterat mål med avseende på Normer och värden 
 1999 2000 2001 2002 
Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 2 0,25 6 0,75 7 0,88 7 0,88 
Referensskolor 2 0,67 1 0,33 3 1,00 3 1,00 
 
Av tabellen kan vi utläsa att det sker en utveckling över tid gällande förekomsten av 
målformuleringar med avseende på Normer och värden. 1999 är det två försöksskolor som 
prioriterar mål som berör detta målområde och 2002 är det sju skolor av åtta. Samtliga tre 
referensskolor har alla dokumenterat mål år 2001 och 2002.  
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Strävansmålen i dokumenten 
 
Nedan redovisas exempel på målformuleringar hämtade ur lokala arbetsplaner/årsplaner från 
de olika skolorna. Kategorierna utgår från strävansmålen i Lpo 94 med avseende på Normer 
och värden. Under varje strävansmål redovisas exempel för att belysa olika tolkningar. Både 
försöksskolor (F) och referensskolor (R) speglas. Det är de skolor som är med i försöksverk-
samheten som har flest dokumenterade målformuleringar avseende Normer och värden.  
 
Flera av de funna målformuleringarna var skrivna på ett så allmänt hållet sätt att en placering 
under de fem strävansmålen ej var möjlig. Följande citat visar exempel på detta: 
 

”Vi ska fortsätta vårt arbete med skolans värdegrund.” (F)  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter 

 
Detta strävansmål finns i mycket liten omfattning omtalat i de olika dokumenten. Det fanns 
endast uttryckt i ett dokument på följande sätt:  
 

”Syftet är att öka kunskapen om värdegrunden, öka insikten hos personal och elever om egna värde-
ringar och förhållningssätt och hur dessa kommer till uttryck i handling.” (F) 

 
Med detta mål önskar skolan att eleverna ska tränas i att på skilda sätt formulera sin egen 
människosyn och utifrån denna agera på ett förhoppningsvis positivt sätt.  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde  

 
Flera skolor, dock inga referensskolor, formulerar mål som kan inrymmas under detta natio-
nella strävansmål. Försöksskolorna tolkar strävansmålet på olika sätt.  

 
”Vi vill att alla elever ska växa upp fördomsfria med ett gott språkbruk och kunna ha goda relationer 
med olika människor.” (F) 
 
”Eleverna ska visa respekt för varandras egenvärde och värderingar.” (F) 
 
”Att under mars 2003 genomföra en kartläggning av hur pojkar och flickor i år 8 upplever sin skolsitua-
tion ur ett könsperspektiv.” (F) 
 
”Från och med v 9 är arbetsklimatet i våra förskoleklasser, år 1-5 och fritidshem mer respektfullt mellan 
barn och barn och mellan barn och vuxna.” (F) 

 
Skolorna skriver dessa mål på skilda sätt. Vissa använder sig av TÖFT-metoden, som är en 
metod för att formulera mål som ett tidsbestämt önskvärt framtida tillstånd. Strävansmålen 
bryts ner till utvärderingsbara lokala uppnåendemål. Verben skrivs i presens eller perfekt och i 
målformuleringen anges också tidpunkten när målet ska vara uppfyllt. 
 
I målen beskrivs skolornas strävan mot att eleverna ska växa upp fördomsfria och ha goda 
relationer med andra människor. Detta gäller både mellan eleverna och mellan elever och 
vuxna. En skola väljer att belysa eventuella likheter och skillnader mellan pojkars och flickors 
skolsituation i form av en kartläggning. Men skolan har inte formulerat något mål eller någon 
strävan i arbetet med pojkar och flickor i sina dokument. 
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Skolan skall sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling samt medverkar till att bistå andra människor  

 
Även här har skolorna formulerat mål som ryms under ovanstående strävansmål. Antalet 
formulerade mål är dock inte stort. Vi har påträffat målformuleringar hos både försöks- och 
referensskolor.  
 

”Vi vill ha en skola fri från mobbing.” (R) 
 
”Vi accepterar ingen kränkande behandling eller ovårdat beteende.” (F) 
 
”Ta avstånd från mobbning och rasistiska uttryck och tendenser samt främlingsfientlighet.” (F) 

 
”Vi arbetar aktivt för att förebygga och upptäcka förekomsten av mobbing, sexuella trakasserier, 
främlingsfientlighet och rasism samt ha beredskap när något händer.” (R) 

 
Samtliga mål som har sin utgångspunkt i människors lika värde handlar om att förebygga, 
upptäcka och bekämpa mobbning i en strävan att skapa en skola som är fri från detta problem. 
Flera av målen är skrivna i form av påståenden eller ambitioner. Dessa blir då svåra att 
utvärdera. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en vilja 
att handla också med deras bästa för ögonen  
 
Detta strävansmål finns uttryckt i ett flertal skolors dokument, både hos försöks- och referens-
skolor. Nedan följer exempel på skilda sätt att tolka strävansmålet på.  
 

”Öka sin förmåga till empati.” (F) 
 
”Inget barn får stöka till det för sig själv eller andra utan att vi vuxna reagerar.” (F)  
 
”I juni 2001 har eleverna kunskaper om och förståelse för andra länder och deras särart ökat. Detta 
gäller i synnerhet de elever som deltagit i utbytet med andra länder.” (F) 
 
”Forma en verksamhet där ansvar, hänsyn och tolerans är självklarheter.” (R) 
 
”Genomföra elevutbyten med andra länder.” (R)   
 
”Läsåret 2001/2002 gör internationaliseringsgruppen en handlingsplan för internationaliseringen.” (F)  

 
Både försöks- och referensskolor har olika perspektiv när de formulerar lokala mål med 
utgångspunkt i strävansmålet. Några skolor berättar om hur man strävar mot målet, t.ex. att 
genom utbyten med andra länder ska elevernas inlevelseförmåga öka. Andra beskriver att man 
strävar mot målet exempelvis att elevernas empati ska öka. Vissa mål har ett vuxenperspektiv 
d.v.s. vuxna ska vara tydliga normgivare, medan andra har ett elevperspektiv där eleven är 
subjekt. 
 
Även här har några försöksskolor använt sig av TÖFT-metoden vid målformulerandet. Vissa 
skolor har skrivit mål i form av ambitioner och dessa blir då inte heller utvärderingsbara. 
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Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv  

 
Detta strävansmål finns tolkat på de allra flesta försöks- och referensskolor. Det kan handla 
om att anlägga en skolträdgård, att minska pappersförbrukningen, att öka elevernas medveten-
het etc. Det kan uttryckas på följande sätt: 
 

”Vt-02 har arbetslagen genomfört arbete kring miljöfrågor från resursslöseriet på skolan till globala 
problem.” (F) 
 
”Vt-02 har miljögruppen målformulerat årets arbete.” (F) 
 
”Efter maj–03 har en ökad miljömedvetenhet hos personal och elever resulterat i minskad pappers-
förbrukning och minskad energiförbrukning.” (F)  
 
”Vi arbetar för att ge barnen en god miljögrund att stå på.” (R) 
 
”Minst en temadag kring miljöfrågor ska genomföras under 2002-2003.” (R) 

 
De allra flesta skolor prioriterar den första delen i strävansmålet d.v.s. omsorg om närmiljön. 
Ett fåtal skolor beskriver det globala miljöarbetet. Ofta är målet om närmiljön formulerat 
enligt TÖFT-metoden och handlar mestadels om den konkreta verksamheten på den egna 
skolan. Dock finns skolor som i sina mål beskriver en önskan om en ökad miljöinsikt och 
därmed ett förändrat beteende hos eleverna. 
 
 
3.1.2 Dokumentation av genomförda åtgärder 
 
Detta avsnitt av dokumentanalysen har syftet att studera om skolorna i sina dokument 
beskriver hur de genomför åtgärder för ökad måluppfyllelse. Huruvida detta finns formulerat i 
dokumenten eller inte står att läsa i tabellen nedan. Den visar antal och andel skolor som i sina 
dokument beskriver hur de genomför målen med avseende på Normer och värden. Skolorna 
är grupperade med utgångspunkt i om de deltar i försöket eller ej.  
 
Tabell 3.1.2 Antal och andel skolor som har dokumenterat genomförda åtgärder med avseende på Normer och 

värden 
 1999 2000 2001 2002 
Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 4 0,50 2 0,25 2 0,25 4 0,50 
Referensskolor 1 0,33 1 0,33 2 0,67 2 0,67 
 
Av ovanstående tabell kan vi utläsa att det är relativt få skolor som i sina dokument beskriver 
hur de genomför arbetet mot strävansmålen. Det är som mest hälften av försöksskolorna, 
d.v.s. fyra av åtta och två av tre referensskolor som beskriver detta arbete.  
 
 
Strävansmålen i dokumenten 
 
På liknande sätt som i analysen av mål i dokumenten finner vi att många av de undersökta 
skolorna beskriver sitt arbete på ett allmänt sätt. De flesta av de funna beskrivningarna är 
formulerade på detta sätt:  

 
”Under denna rubrik Klotter ska vi tillsätta en arbetsgrupp med elever, lärare och vaktmästare som ska 
ta fram en plan för hur detta ska skötas.” (F) 
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Ovanstående genomförda åtgärderna kan således inte kategoriseras under något av strävans-
målen gällande Normer och värden.  
 
Det har genomgående varit svårt att hitta exempel i dokumenten på hur skolan genomför 
åtgärder för respektive strävansmål. Det bör också tilläggas att arbetet ibland beskrivs utan att 
det finns något prioriterat mål formulerat i dokumenten. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter  

 
Ett fåtal skolor dokumenterar hur de arbetar med detta strävansmål. Vi finner endast 
nedanstående två citat.  

 
”Vi har etiska samtal med eleverna.” (F) 
 
”Vi har återkommande inslag om ansvar, empati, etik och moral i undervisningen.” (R) 

 
Skolorna tar vid skilda tillfällen i undervisningen upp etik och moralfrågor. Försöksskolorna 
schemalägger dessa samtal, d.v.s. den vanliga undervisningen bryts för att på så sätt ge utrym-
me för denna typ av aktivitet.  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde  
 
Även när det gäller ovanstående strävansmål är det endast ett fåtal skolor som i sina dokument 
beskriver hur man arbetar. Målet kan uttryckas på följande sätt. 
 

”Årskursvisa temadagar genomförs med ämnen som handikapp, kulturmöten, droger, jämställdhet, 
rasism osv.” (F) 
 
”Vi har arbetat med frågor mot främlingsfientlighet på olika sätt. Bl.a. har vi arbetat runt förintelsen till-
sammans med länsmuseet och haft en föreläsare om nazisternas förintelseläger.” (F)  

 
Även här genomför skolorna schemabrytande aktiviteter i form av temadagar och föreläs-
ningar med syfte att skapa en gemensam värdegrund för hela skolan/”årskursen”. Det bör 
tilläggas att det endast är försöksskolorna som beskriver dessa aktiviteter i sina dokument. 

 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling samt medverkar till att bistå andra människor 
 
Vi finner här ett större antal beskrivningar av arbetet med ovanstående mål än vid de tidigare 
strävansmålen. Nedan följer ett urval som visar de tolkningar som förekommer: 
 

”Skolan har återkommande värdegrundsteman och tar även in föreläsare, ex offer för förintelsen.” (F) 
 
”Inrättande av arbetsenhetsvisa elevråd. Inrättande av två kamratstödjare i varje klass. Utvecklings-
samtal, föräldrakontakter, elevvårdsteam, EVK, rastvakter.” (F) 
 
”Gemensam värdegrund, antimobbingvecka, musikal, gemensamma samlingar på skolan, ordnings- och 
trivselregler är väl förankrade bland elever och personal; skolkompisar träffas en gång i månaden.” (R)  
 
”Antimobbingvecka.” (F) 
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Skolorna redovisar även här schemabrytande aktiviteter i form av gemensamma föreläsningar 
och temaveckor. Ofta är arbetet konkret, som exempelvis inrättandet av kamratstödjare och 
rastvakter. De aktiviteter som beskrivs i arbetet med att nå detta mål utgår från att skolorna 
vill skapa ett positivt klimat och på det sättet förebygga eventuella trakasserier. Vi vill tillägga 
att det är flest försöksskolor som formulerar dessa ofta schemabrytande aktiviteter i sina 
dokument. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en vilja 
att handla också med deras bästa för ögonen  
 
Arbetet med detta strävansmål beskriver de undersökta skolorna på skilda sätt. Nedan följer 
exempel på detta från dokumenten.  
 

”Vi arbetar regelbundet med EQ varje vecka.” (F)  
 
”Vi har under våren haft utbyte med en skola i Rostock. Våra elever tillbringar en vecka under våren i 
en familj och tyska elever besöker oss i september under en vecka.” (F) 
 
”I arbetet med gemensam värdegrund tog vi för några år sedan fram mål för social kompetens, dessa 
mål arbetar vi kontinuerligt med och använder som underlag i utvecklingssamtalen.” (F) 
 
”Gemensamhetsskapande aktiviteter genomförs på klassnivå för att skapa positiva relationer.” (R) 

 
Här finner vi att skolorna väljer olika vägar i sin strävan mot målet. Vissa skolor bestämmer 
sig för att eleverna själva ska få uppleva andra kulturer och på så sätt få egna erfarenheter. 
Genom detta förväntas eleverna att vidga sina perspektiv och få en ökad inlevelseförmåga. 
Dessa utbyten genomförs emellertid bara av ett fåtal elever på skolan.  
 
Ett annat arbetssätt är att inrätta EQ-timmar (emotionell intelligens); lektioner som bl. a. har 
till syfte att öka elevernas empatiska fömåga. Vissa skolor använder sig av färdigt material för 
detta ändamål. Det övergripande syftet med EQ-lektionerna är att skapa en gemensam 
värdegrund på den egna skolan.  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv  
 
På samma sätt som i dokumentationen av mål, beskrivs genomförandet av åtgärder runt 
ovanstående strävansmål ofta konkret och funktionellt. Det föreligger ingen skillnad i detta 
arbete mellan försöks- och referensskolor. I det följande exemplifieras skolornas dokumenta-
tion av genomförda åtgärder. 

 
”I början av ht 02 har alla elever besökt Perstorpsparken. Varje klass lämnar förslag och idéer till 
miljörådet om hur parken kan nyttjas i undervisningen.” (F) 

 
”Vi har fortsatt att jobba med de miljömål vi satte upp under vt 2001.” (R) 
 
”Under ht 2002 inventerar miljörådet vilka idéer som finns för att genomföra en miljödag kring miljö-
frågor.” (R) 

 
Genomförandet tar fasta på den egna skolan och hur man ska skapa en positiv närmiljö. 
Genom olika aktiviteter och upplevelser ska eleverna bli medvetna om vikten av en bra miljö. 
Oftast beskriver skolorna hur de på olika sätt skapar rutiner för miljöarbetet. Däremot finner 
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vi få belägg för att skolan i sina dokument prioriterar elevernas medvetenhet om miljöfrågor.   
 
Det bör tillfogas att vi inte i något dokument finner att skolorna genomför åtgärder som syftar 
till en ökad insikt om den globala miljön.   
 
 
3.1.3 Dokumentation av resultat 
 
Vi har vidare i vår analys för avsikt att studera skolornas dokumentation av resultat. I 
diagrammet nedan visas denna dokumentation med avseende på Normer och värden. Tabellen 
visar andelen skolor som tar upp resultat i sina dokument de olika åren.  
 
Tabell 3.1.3  Antal och andel skolor som har dokumenterat resultat med avseende på Normer och värden 
 1999 2000 2001 2002 
Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 4 0,50 3 0,38 4 0,50 1 0,12 
Referensskolor 1 0,33 1 0,33 1 0,33 0 0,00 
 
De dokument som använts för denna analys är de kvalitetsredovisningar som varje år sänds 
till respektive barn- och ungdomsförvaltning/skolförvaltning. Några av skolorna hade vid 
denna genomförandet av analysen ännu inte redovisat sitt arbete för år 2002 eftersom de 
dokumenterar efter kalenderår och inte läsår. 
 
Av tabellen framgår att det är relativt få skolor som i sina dokument redogör för resultatet av 
arbetet kring strävansmålen gällande Normer och värden. Det är som mest hälften av försöks-
skolorna, d.v.s. fyra av åtta och en av tre referensskolor som beskriver resultat.  
 
 
Strävansmålen i dokumenten 
 
Flera skolor beskriver att de planerade målen inte har genomförts. Någon skola beskriver 
bristen på processtänkande. Nedanstående citat belyser detta. 
 

”Enkäter måste följas upp bättre ute i verksamheten och utgöra ett tydligare underlag för det fortsatta 
arbetet.” (F) 
 

Liksom vid de tidigare analyserna är flera av resultatbeskrivningarna allmänt hållna och kan 
av detta skäl inte infogas under något strävansmål, exempelvis: 
 

”Elevaktiviteter i ett 1-9 perspektiv har genomförts med stort gensvar från föräldrar, elever och skolper-
sonal.” (R)  

 
Nedanstående citat är exempel från dokumenten kategoriserade utifrån mål att sträva mot. Det 
har genomgående varit svårt att hitta exempel i dokumenten där skolorna redogör för sina 
resultat.  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter  
 
Det finns inte beskrivet i något dokument från någon skola vilket resultat arbetet med detta 
strävansmål har fått. Däremot har flera skolor formulerade mål som rör just detta strävansmål.  
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Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde  
 
Endast en försöksskola redogör för resultat gällande ovanstående strävansmål. 
 

”Arbetslagen använder olika former av kompissamtal.” (F) 
 
I denna skolas dokument finner vi en målformulering som stämmer väl överens med den 
vidtagna åtgärden.   

 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling samt medverkar till att bistå andra människor  

 
Inte heller här finns det någon dokumentation av resultat av arbetet. Däremot är det ett antal 
skolor som har formulerade mål om detta. 

 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en vilja 
att handla också med deras bästa för ögonen  
 
Här finner vi ett antal skolor som har dokumenterat resultat kring arbetet med ovanstående 
strävansmål. Detta åskådliggörs med följande citat.    

 
”Vi har fått en vi-känsla och därigenom mindre konflikter.” (F) 

 
”Skolans värdegrund har lyfts upp genom att vi infört EQ som en fast schemaposition för alla åldrar.” 
(F) 
 
”Internationaliseringsgruppen har träffats regelbundet och har haft bra diskussioner men efterlyser tätare 
träffar.” (F) 

 
Det är endast i försöksskolorna vi hittar dessa dokumenterade resultat. Resultaten handlar dels 
om organisationen av värdegrundsarbetet, dels i något fall om ett mer konkret resultat i form 
av ett ändrat beteende hos eleverna.  

 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv  
 
Resultatet av detta arbete har flera av skolorna dokumenterat. Det gäller både försöks- och 
referensskolor. 
 

”Vi har av Skolverket blivit utsedda till Miljöskola och jobbar nu vidare med handlingsplan nr 2.” (F) 
 
”Målet är delvis nått. Sammanställning av kostnader för skadegörelse har presenterats för elever, 
föräldrar och personal.” (F) 
 
”Elevinsatserna kan bli bättre, speciellt i den yttre miljön.” (R) 
 
”Under året har vi byggt upp systemet för återvinning, startat en lite skolträdgård.” (R) 
 

Både försöks- och referensskolor beskriver resultatet av sitt miljöarbete på skolan. Då de 
lokala målen som vi tidigare nämnt ofta formulerades kring det praktiska arbetet samt att 
TÖFT-metoden ibland användes blir dessa resultat relativt lätta att beskriva. Dock 
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dokumenterar inte någon skola ett förändrat beteende hos eleverna i form av t.ex. större 
respekt för miljön.  
 
 
3.1.4 Dokumentation av bedömning av måluppfyllelse 
 
Slutligen har vi genomfört en analys av skolornas dokumentation av sitt utvärderingsarbete 
med avseende på Normer och värden. De dokument vi använt oss av är kvalitetsredovis-
ningar.  
 
Resultatet av analysen återfinns i tabellen nedan. Den visar antalet och andelen skolor som i 
sina dokument redovisar att de har bedömt måluppfyllelsen.  
 
Tabell 3.1.4  Antal och andel skolor som har dokumenterat bedömning av måluppfyllelse med avseende på 

Normer och värden 
 1999 2000 2001 2002 
Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 1 0,12 1 0,12 4 0,50 1 0,12 
Referensskolor 0 0,00 1 0,33 1 0,33 0 0,00 
 
Det är få skolor som i sina dokument redovisat bedömningar kring Normer och värden. Vi 
finner inte heller någon utveckling över tid. Vi ser ingen genomgående skillnad mellan 
försöks- och referensskolor.   
 
 
Strävansmålen i dokumenten 
 
Några skolor skriver allmänt om bedömning av måluppfyllelsen med avseende på värde-
grunden. De beskriver inte närmare vad som utvärderats. Detta gäller bara referensskolorna. 
Följande citat belyser detta. 

 
”Det samlade dokumentet med den gemensamma värdegrunden har barnen och ungdomarna fått 
illustrera i färgteckningar.” (R) 

 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter  

 
Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde  
 
Det finns inte beskrivet i något dokument hur arbetet med dessa båda strävansmål har 
bedömts. 

 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling samt medverkar till att bistå andra människor  
 
Ett fåtal formuleringar om bedömningar har hittats i dokumenten. Citat från dessa visas nedan. 
 

”En kartläggning av hur pojkar och flickor i år 8 upplever sin skolsituation ur ett könsperspektiv görs i 
form av en enkät.” (F) 
 
”I samband med de stipulerade utvärderingsdagarna läsåret 02/03 utvärderas såväl trygghetsplanen som 
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kamratstödjarnas och trygghetsgruppens arbete.” (R) 
 
Bedömningarna görs i form av enkäter där de båda skolorna vill ta reda på flickors och 
pojkars inställning till skolsituationen samt hur elever uppfattar sin skoldag ur ett trygghets-
perspektiv. 

 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en vilja 
att handla också med deras bästa för ögonen  
 
Några försöksskolor har dokumenterat bedömningen av detta mål. Nedan citeras deras doku-
mentation.   
 

”På klassrådet varje vecka diskuteras också arbetsmoralen och klassens sätt mot varandra.” (F) 
 
”Varje klasslärare har tillsammans med eleverna fyllt i observationsscheman avseende arbetsklimatet 
var 14:e dag.” (F) 
 
”I varje klass har barn och vuxna tillsammans i slutet av veckan gjort en utvärdering av arbetsklimatet.” 
(F) 

 
Citaten från dessa skolor visar att lärarna diskuterar och observerar elevernas beteenden i 
klassrummet. Genom denna dialog förväntas eleverna bli medvetna om kamrater runt omkring 
och deras skilda behov. 
 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv  
 
Även för detta strävansmål finns bedömningar endast beskrivna på ett fåtal försöksskolor. 
 

”Utvärdering av miljöplan 1 juni 2001.” (F) 
 
”Utvärderingen visar att målet varit alltför omfattande. System för sortering finns i klassrummen, men 
fungerar endast delvis.” (F) 

 
Bedömningarna handlar om det konkreta miljöarbetet. Inte något dokument tar upp elevernas 
eventuellt förändrade insikt om miljön. 
 
 
3.1.5 Dokumentationsprocessen avseende Normer och värden 
 
I sammanfattningen av detta målområde visar vi inledningsvis ett diagram över utvecklingen 
då det gäller dokumentation av hela processen mot ökad måluppfyllelse under de fyra senaste 
åren för såväl försöks- som referensskolor. Därefter ger vi en sammanfattande kommentar om 
dokumentationen av strävansmålen inom området Normer och värden. 
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Diagram 3.1 Sammanställning av försöks- och referensskolors dokumentation av mål, åtgärder, resultat och 
bedömningar, andel skolor där dokumentation inom målområdet Normer och värden finns 
 
Vi vill återigen påminna om att vissa skolor har kalenderårsredovisningar och att detta innebär 
att kvalitetsredovisningen för år 2002 för dessa ännu inte var färdigställd när vi genomförde 
vår analys. I kvalitetsredovisningen återfinns skolornas resultat och bedömningar av målupp-
fyllelse. 
 
Både försöks- och referensskolor har formulerat mål med avseende på Normer och värden i 
sina dokument. Det sker också en utveckling över tid, d.v.s. andelen skolor som har formule-
rat lokala mål i sina dokument ökar. Vid en jämförelse mellan försöks- och referensskolor 
finner vi att de förstnämnda har flest målformuleringar gällande värdegrundsarbetet i sina 
dokument. Referensskolorna tenderar att skriva mer allmänt hållna mål, medan försöks-
skolornas mål är av mer praktisk natur, exempelvis beskrivs rutiner kring värdegrundsarbetet.  
 
De två sista strävansmålen som behandlar den empatiska förmågan respektive miljön är de 
mål som de flesta skolor prioriterar, både försöks- och referensskolor. Ett resultat av detta blir 
att vissa skolor inte prioriterat de tre första strävansmålen alls i sitt kvalitetsarbete. Många 
skolor har formulerat mål som inte är utvärderingsbara, vilket får till följd att kvalitets-
processen avstannar redan på detta stadium. Ett undantag är ”miljömålet” som oftare än andra 
strävansmål har utformats på ett utvärderingsbart sätt.  
 
De tre andra delarna i dokumentationsprocessen är däremot inte lika ofta förekommande. Det 
gäller bl.a. skolornas genomförda åtgärder. Vi uppfattar inte någon utveckling över tid hos 
vare sig på försöks- eller referensskolor. Vissa skolor beskriver genomförandet av en planerad 
åtgärd utan att det finns något lokalt mål som berör detta arbete.  
  
Samtal är en ofta förekommande form för arbetet med Normer och värden. De kan genom-
föras både ”schemalagda” och inom ordinarie lektioner. Ibland genomförs temadagar för hela 
skolan där eleverna har olika typer av aktiviteter. Främst är det försöksskolorna som på olika 
sätt bryter den reguljära undervisningen. Vissa skolor beskriver genomförda åtgärder på ett 
utförligt sätt utan att ha formulerat något mål i dokumenten som kan relateras till genomföran-
det. 
 
Överlag är skolorna mindre bra på att beskriva resultatet av sitt arbete. Försöksskolorna har 
emellertid en mer omfattande dokumentation av resultat än referensskolorna. Då många 
skolor som vi tidigare nämnt hade oklara målformuleringar (i den mån de fanns) kring de fyra 
första strävansmålen, blir en naturlig följd att det är svårt att dokumentera resultat. Flera 



 22

skolor väljer att redovisa organisationsförändringar som ett resultat, men redovisar inte 
eventuella beteendeförändringar hos eleverna.  
 
Detsamma gäller bedömningar, då det som mest endast är hälften av försöksskolorna som 
dokumenterar hur de bedömer graden av måluppfyllelse med avseende på Normer och värden. 
Det första och andra strävansmålet finns över huvud taget inte bedömt i någon kvalitetsredo-
visning.   
 
Den vanligast förekommande utvärderingsformen är enkäten och då är det oftast ”miljömålet” 
som bedöms, men ibland genomförs även ”trygghetsenkäter”. Bedömningarna genomförs på 
hela skolan. Enskilda lärare har olika former av bedömningar i sina respektive klasser, mesta-
dels genom diskussioner och observationer. I dokumenten finns däremot inget samlat resultat 
från dessa, vilket innebär att de kunskaper som den enskilda läraren får inte tas tillvara för att 
användas i skolans kvalitetsarbete.  
 
I vår analys finner vi att skolorna inte synliggör något processtänkande avseende Normer och 
värden i sina dokument. De fyra delarna (mål, genomförda åtgärder, resultat och bedömning) 
är många gånger isolerade öar utan något samröre sinsemellan.  
 
 
3.2 Kunskaper 
 
I Lpo 94 finns ett särskilt avsnitt under Mål och riktlinjer som tar upp Kunskaper. Här 
framhävs inledningsvis skolans ansvar för att eleverna inhämtar och utvecklar nödvändiga 
kunskaper för varje individ samhällsmedlem. Därutöver ska skolan bidra till att eleverna 
utvecklas harmoniskt. Undervisningen ska präglas av utforskande, nyfikenhet och lust att lära. 
I undervisningen ska lärarna sträva efter att balansera och integrera kunskaper i olika former.  
 
Då vi i vår utvärdering utgår ifrån skolornas arbete mot de nationellt fastställda målen att 
sträva mot presenteras dessa inledningsvis: 
 

• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära 
• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel 

med andra 
• Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra 
• Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden 
• Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 

ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet 
• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av 

att vårda sitt språk 
• Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att kommunicera på främmande språk 
• Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 

kunskaper som redskap för att  
- formulera och pröva antaganden och lösa problem 
- reflektera över erfarenheter och 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

• Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna 
träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
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3.2.1 Dokumentation av mål  
 
I tabellen nedan visas förekomsten av dokumentation med avseende på Kunskaper. För att 
kunna jämföra utvecklingen på försöksskolor och referensskolor anger vi utöver antal också 
andel skolor som har formulerat mål i sina dokument de olika åren.  
 
Tabell 3.2.1 Antal och andel skolor som har dokumenterat mål med avseende på Kunskaper 

1999 2000 2001 2002  
Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 6 0,75 7 0,88 7 0,88 8 1,00 
Referensskolor 2 0,67 2 0,67 2 0,67 3 1,00 
 
Av tabellen kan vi utläsa att det sker en utveckling över tid gällande förekomsten av målfor-
muleringar om Kunskaper såväl för försöks- som referensskolor. 1999 är det sex försöks-
skolor som har målformuleringar som berör kunskaper och 2002 tar samtliga skolor upp 
målformuleringar i de dokument vi granskat. Samtliga tre referensskolor har likaså dokumen-
terade målformuleringar år 2002.  
 
 
Strävansmålen i dokumenten 
 
Nedan redovisas exempel på målformuleringar hämtade ur lokala arbetsplaner/årsplaner från 
de olika skolorna. Antalet noterade lokala målformuleringar (140 stycken) är högre på 
försöksskolorna. För vissa nationella strävansmål finns det flera exempel på lokala målfor-
muleringar medan det för andra helt saknas exempel. Detta kommenteras nedan under 
respektive mål. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära  
 
Detta strävansmål finns dokumenterat på ett tiotal ställen vid sex skolor i de studerade doku-
menten. Nedan visas exempel på formuleringar: 
 

”Skolans atmosfär och profilering har resulterat i en gemensam vision. Trygga barn med lust att 
lära.” (F) 
 
”Mer social-emotionell träning (SET) för att ge förutsättning för en positiv och lustfylld skoltid och där-
med goda resultat.” (F) 
 
”Varje elev ska få uppleva att lyckas.” (F) 
 
”Vi vill att barnen ska behålla sin kreativitet, sin nyfikenhet och lust att lära.” (R) 
 
”Eftersom barn av naturen är nyfikna och intresserade av hur saker och ting fungerar och hur de är hop-
satta så har undervisningen på skolan som mål att förstärka detta intresse.” (R) 

 
Kunskapsmål vilka innehåller inslag av nyfikenhet, lust och kreativitet i lärandet kategoriseras 
under detta strävansmål. Utgångspunkten vid kategoriseringen är alltid, vilket nämnts tidigare, 
vad skolan pekar ut som mål. Såväl i detta som i en del av de följande citaten är det inte alltid 
mål utan t.ex. medel för att nå målet som uttrycks som mål. 
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Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära 
 
Ett trettiotal belägg, främst från försöksskolorna, har återfunnits i de studerade dokumenten 
under fyraårsperioden. Nedan visas exempel på formuleringar hämtade ur skolornas målskriv-
ningar med anknytning till detta strävansmål. 
 

”Att stimulera var och en till lärande och utveckling utifrån individens egna förutsättningar, låta en 
individuell studieplan, som upprättas och följs upp tillsammans med barn, ungdomar och deras hem, 
följa varje individ från förskola till skolans sista år.” (F) 

 
”Olika inlärningsstilar analyseras vid behov för att möjliggöra maximal inlärningsmiljö. Vi vill under 
försöksverksamheten bli bättre på att anpassa lärmiljön för våra elever.” (F) 
 
”Varje elev ska få utvecklas utifrån sin talang och begåvning.” (F) 
 
”Varje barn/tonåring ska bli medvetet om sitt eget sätt att lära.” (R) 
 
”Vi vill att barnen ska nå de nationella målen och det sker bäst i mindre grupper där vi har möjlighet att 
se till varje barns behov. Vi vill att barnen i så hög utsträckning som möjligt, tar ansvar för sitt eget 
lärande.” (R) 
 
”Ett syfte med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i 
utbildningen.” (R) 

 
Detta frekventa mål tolkas ofta som att eleverna ska fostras till att ta ansvar för det egna 
lärandet. Likaså framhäver skolorna betydelsen av lärmiljön och stimulerande åtgärder samt 
uppföljningar t.ex. i form av individuella studieplaner för att eleven ska utveckla sitt eget sätt 
att lära. Mål och medel går även i detta mål samman i skolornas målformuleringar. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga 
 
Dokumentation av detta mål har prioriterats på sju av de elva skolorna under den studerade 
tidsperioden varav fem försöks- och två referensskolor. 
 

”Hjälpa alla elever att nå de nationella målen med bibehållen självkänsla.” (F) 
 
”Stärka elevernas självkänsla, eleverna ska bli bekräftade för den de är, tycka om sig själva, få en 
positiv självbild.” (F) 
 
”Dokumentation i form av Portfolio för att eleven ska lära sig att lära själv.” (F) 
 
”Vi vill fortsatt ge våra elever chansen att lyckas i alla ämnen, bl.a. genom profileringen i Elevens val 
där eleverna fördjupas sig i ett praktiskt-estetiskt ämne.” (R)  
 
”Vi ser varje barns möjligheter. Vi skapar en trygg och lustfylld inlärningsmiljö som utvecklar barnen 
till trygga och ansvarsfulla individer med stark självkänsla.” (R) 

 
Att bibehålla, alternativt stärka, elevernas självkänsla och att se till så att eleverna får en 
positiv självbild ska leda till en utveckling av elevernas tillit till sin egen förmåga. Detta kan 
ske genom t.ex. elevens val, fördjupningar och dokumentation samt genom en trygg och 
lustfylld inlärningsmiljö.  
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Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel 
med andra 
 
Detta mål finns dokumenterat på samtliga studerade skolor. Antalet belägg ökar under den 
studerade tidsperioden, från ett till sju. Nedan visas exempel på formuleringar hämtade ur 
skolornas målskrivningar med anknytning till detta mål. 
 

”Erbjuda en miljö där barn känner sig trygga och harmoniska och väl förberedda att möta framtiden.” 
(F) 
 
”Öka trivsel och trygghet på skolan för eleverna.” (F) 
 
”Skolan skall ha återkommande värdegrundsteman.” (F) 
 
”Vi skapar en trygg och lustfylld inlärningsmiljö som utvecklar barnen till trygga och ansvarsfulla 
individer med stark självkänsla.” (R) 
 
”Arbetet fokuseras på barnens trygghet i skolan.” (R) 

 
Endast en del av strävansmålet finns belyst i skolornas mål nämligen att eleverna ska känna 
trygghet. Att lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra kan endast anas, t.ex. i 
formuleringar med anknytning till värdegrunden, trivseln, den trygga inlärningsmiljön och 
ansvaret. Detta uttrycks emellertid inte i klartext. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra 
 
Endast tre försöksskolor och inte någon referensskola har under de fyra åren prioriterat detta 
mål. Nedan ges prov på skolornas formuleringar. 
 

”Ett helhetsperspektiv ska råda; där överblick och samarbete mellan åldrar och verksamheter är vårt 
mål.”(F) 
 
”Målen med våra arbetssätt ska vara ämnesövergripande, grupp- och elevorienterade och problem-
baserade.”(F) 

 
Som synes behandlar ingen av skolorna det fullständiga målet men ovanstående lokala mål 
ligger innehållsmässigt närmast det nationella strävansmålet. Många exempel finns emellertid 
där målet är ett utforskande arbetssätt för den enskilda eleven medan exemplen som dessutom 
berör arbetet tillsammans med andra är ytterst få. Individen står i fokus vad gäller detta 
kunskapsmål och lärandet i grupp är förbisett.   
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden 
 
Detta nationella mål att sträva mot finns inte belagt i några lokala skoldokument. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 
ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet 
 
Samtliga elva skolor har prioriterat målet. Antalet belägg är relativt konstant under den 
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studerade tidsperioden. Totalt finns ett trettiotal belagda mål i skolornas dokumentation. Detta 
gör ovannämnda strävansmål till ett av de vanligast förekommande inom området kunskap. 
Nedan visas exempel på formuleringar hämtade ur skolornas målskrivningar. 
 

”Inga elever skall lämna grundskolan utan godkända betyg.” (F) 
 
”Varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling mot strävansmålen. Alla elever ska nå 
minst godkänt.” (F) 
 
”Få bättre möjligheter till ett lärande för livet.” (F) 
 
”Fortsatt arbete för att alla elever ska bli godkända i samtliga ämnen. /---/ Att alla elever ska uppnå 
gymnasiekompetens.” (R) 
 
”Vi vill att alla barn i behov av stöd ska få den hjälp de behöver.” (R) 

 
Så gott som alla lokala mål berör delar av strävansmålet att eleverna ska tillägna sig goda 
kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden. Att eleverna ska uppnå godkända resultat 
och därmed få gymnasiekompetens lyfts fram allra mest. Vanligt förekommande är också 
skrivningar kring att eleverna ska få stöd i arbetet mot att få godkända betyg. Endast i några 
fall belyses bildningsaspekten och beredskapen för livet. Tidsperspektivet är kortare och 
sträcker sig till gymnasiets början. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av 
att vårda sitt språk 
 
Detta strävansmål finns dokumenterat på sju av de elva skolorna varav en referensskola och 
sex försöksskolor. Antalet belägg ökar under den studerade fyraårsperioden.  
 

”Målet är uppnått när svordomar har minskat och tillmälen upphört.” (F) 
 
”Svenskan har betydelse för den personliga identiteten, för tänkandet och lärandet samt för möten med 
delaktighet.” (F) 
 
”Från och med maj 2001 förekommer svordomar och könsord alltmer sällan på skolan.” (F) 

 
Skolorna fokuserar speciellt på målet att få eleverna att vårda sitt språk. Att minska svordomar 
och kränkande tillmälen lyfts därvid fram och svenskämnets speciella ansvar betonas. På 
några få skolor betonas även indirekt betydelsen av att utveckla ett rikt och nyanserat språk 
för t.ex. utvecklingen av den egna identiteten samt för lärandet och tänkandet. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att kommunicera på främmande språk 
 
Dokumentation finns på fem skolor med ett ökat antal belägg från inget belägg 1999 till fyra 
2002. Nedan visas exempel på formuleringar hämtade ur skolornas dokument. 
 

”I juni 2001 har elevernas kunskaper om och förståelse för andra länder, deras särart och språk ökat. 
Detta gäller i synnerhet de elever, som deltagit i utbytet med andra länder.” (F) 

 
”Utbildningen syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som 
är nödvändiga för internationella kontakter och dessutom vidga perspektivet i en växande engelsktalande 
värld med dess mångskiftande kulturer.” (F och R) 
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Citatet ovan är identiskt på två skolor p.g.a. att det tagits från ett kommunalt formulerat mål. I 
dokumenten lyfts speciellt engelskan fram. Förutom allsidiga kommunikativa språkkunskaper 
betonas även språkundervisningens betydelse för förståelsen av andra länder och deras kultur. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper som redskap för att  

- formulera och pröva antaganden och lösa problem 
- reflektera över erfarenheter och  
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
 

Endast fyra skolor, varav två referensskolor och två försöksskolor, har prioriterat detta mål. 
Det är anmärkningsvärt att det är så få skolor som lyfter fram strävansmålet, vilket behandlar 
betydelsen av t.ex. problemlösning, diskussion, argumentation, antaganden, reflektion, kritisk 
granskning och värderingar.  
 

”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem.” (F) 
 
”Grundskolan har till uppgift att utveckla sådana kunskaper som behövs för att förstå och lösa 
problem.” (F) 
 
”Svenska Grundskolan har ett grundläggande ansvar för elevens förmåga att tala, läsa och skriva. 
Ämnet har betydelse för den personliga identiteten, för förståelse mellan människor för tänkandet och 
lärandet samt för möten med delaktighet. Matematik Grundskolan har till uppgift att utveckla sådana 
kunskaper som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att 
kunna tolka och använda det ökade flödet av information, förstå och lösa problem och för att kunna 
följa beslutsprocesser i samhället.” (R) 
 
”Dokumentation i form av portfolio för att eleven ska lära sig granska, värdera och reflektera.” (F) 
 
”Samtidigt som vi vill öka möjligheterna för individualiserad, problembaserad, processinriktad och 
ämnesövergripande undervisning, vill vi ge eleverna alla de möjligheter vi kan, att ta del av och lära dem 
sovra och utöva källkritik i det ökade informationsutbudet.” (F) 
 
”Vi vill att barnen lär sig att kritiskt granska information.” (R) 

 
I fokus står problemlösningsförmågan medan förmågan att formulera och pröva antaganden 
inte nämns specifikt. Kopplingen till att använda kunskaperna som redskap finns inte heller 
dokumenterad. Förmågan att arbeta självständig samt svensk- och matematikämnet lyfts i 
stället fram som medel eller redskap för att lösa problem och för att kunna följa besluts-
processer. De lokala målformuleringarna visar på en rätt god överensstämmelse med de 
centrala formuleringarna i Lpo 94. Dock saknas den logiska kopplingen till vissa delar av den 
nationella målformuleringen. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna 
träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
 
Detta strävansmål prioriteras endast på tre skolor. Totalt finns sex belagda målskrivningar i 
skolornas dokument. Nedan visas exempel på formuleringar hämtade ur skolornas dokument. 
 

”Vi vill ge eleverna förutsättningar för att gå vidare med högre studier.” (F) 
 
”Vi vill att föräldrarna skall komma till skolan och berätta om sina jobb. Vi vill att varje klass har 
utnyttjat möjligheten att åka med ´språkskjutsarna´ och besökt företag minst 2 ggr/läsår.” (F) 
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”Vi vill ge våra elever en utbildning som stärker deras personliga utveckling och ger dem 
förutsättningar att gå vidare med högre studier och möta arbetslivets och omvärldens föränderliga krav. 
Vi vill förbereda eleverna för ett eget och livslångt lärande.” (R) 

 
Även då det gäller detta strävansmål är det värt att notera att skolorna under sina målformule-
ringar endast tar upp vissa delar av strävansmålet. Förutsättningarna är opreciserade och målet 
att träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning kan endast anas. 
 
 
3.2.2 Dokumentation av genomförda åtgärder 
 
I tabellen nedan visas förekomsten av dokumentation med avseende på genomförda åtgärder.  
 
Tabell 3.2.2 Antal och andel skolor som har dokumenterat genomförda åtgärder med avseende på Kunskaper 

1999 2000 2001 2002  
Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 5 0,62 7 0,88 7 0,88 3 0,38 
Referensskolor 2 0,67 2 0,67 3 1,00 1 0,33 
 
Med hänsyn tagen till den tidigare nämnda kalenderårsredovisningen kan vi i tabellen ovan 
utläsa att det sker en utveckling över tid på såväl försöks- som referensskolor.  
 
 
Strävansmålen i dokumenten 
 
Nedan redovisas exempel på genomförandeformuleringar hämtade från de olika skolornas 
dokument. Antalet dokumenterade formuleringar (76 stycken) är under den studerade tids-
perioden i stort sett proportionerlig mellan de skolor som är med i försöksverksamheten och 
referensskolorna. En något högre andel mål finns dokumenterade för försöksskolorna.  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
 
Genomförandet finns dokumenterat på fem ställen vid fyra skolor i de studerade dokumenten.  
 

”Arbetet har skett genom etiska samtal kring trivselmålet och studiecirklar. Arbetslaget och mobbing-
teamet har arbetat med att säkra arbetsrutinerna kring Trygga barn med lust att lära.” (F) 

 
”Att låta alla elever få upptäcka läsandets glädje genom att ge tid för läsning. Under en vecka per läsår 
får eleverna läsa böcker efter eget val på samtliga teoretiska lektioner.” (R) 

 
Nyfikenheten och lusten att lära kommer genom samtal och framför allt genom att tid ges för 
fri läsning där eleverna får upptäcka läsandets glädje. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära 
 
Genomförda åtgärder finns dokumenterade på tio skolor under fyraårsperioden. Ett tjugotal 
belägg, främst från försöksskolorna, kan konstateras.  
 

”Individuella mål planeras för varje elev vid första utvecklingssamtalet i början av terminen 
tillsammans elev, förälder och pedagog. Under terminen samtalar elev och pedagogen om hur målen ska 
nås och hur eleven jobbar mot dessa. Elevens arbete under veckan planeras på måndagarna.” (F) 
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”Vi varierar arbetssättet så att alla inlärningskanaler används.” (F) 
 
”Vi arbetar med arbetsschema, egen planering, temaarbete, grupparbete, studiebesök och lärarledd 
undervisning.” (R) 
 
”Fortbildning av personalen om lärstilar. Studietekniksdag för eleverna för eleverna vid skolstarten 
bland annat innehållande ´föreläsning om lärstilar´. ´Skoldag för föräldrar i anslutning till skolstarten 
med bl.a. information om lärstilar.” (R) 

 
Genomförandet av detta mål är mycket starkt kopplat till att eleven ska fostras till att ta ansvar 
för sitt eget lärande, genom t.ex. arbetsschema eller egen planering, men också genom att 
elev, förälder och lärare tillsammans sätter upp individuella mål. I dokumenten lyfts även 
skolans inre arbete fram genom att arbetssätt, arbetsformer och lärmiljön ska anpassas. Detta 
underlättas genom fortbildning för såväl föräldrar som lärare där samsyn och fördjupad 
kompetens kring hur eleverna utvecklar sina egna sätt att lära står i fokus.  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga 
 
Fyra av de elva skolorna har under den studerade tidsperioden dokumenterat genomförandet, 
varav en är referensskola och tre är försöksskolor. Nedan visas exempel på formuleringar. 
 

”Eleverna uppmuntras och stöttas av sina lärare, detta gäller givetvis i synnerhet för respektive elevs 
utvecklingslärare. För elever som misslyckas, ex. på ett prov, ges nya eller alternativa möjligheter att 
visa att de når målen.” (F) 
 
”Varje ämneslärare försöker sporra eleverna att testa gränserna för sin förmåga. Utvecklingsläraren har 
en överblick över hela skolsituationen och hjälper eleverna att sätta individuella mål.” (F) 
 
”Vi använder tydligare mål i alla ämnen; specialläraren arbetar med barnet ett och ett eller i små 
grupper så att elevernas förmåga att klara målen stärks.” (R) 

 
Att uppmuntra, sporra och stötta eleven är några av de vägar som pekas ut i syfte att utveckla 
elevens tillit till sin egen förmåga. Detta är en uppgift för alla lärare och speciellt för elevens 
”utvecklingslärare” eller specialläraren. Tydliga och individuella mål är viktiga. Det är även 
viktigt att ha strategier om elever misslyckas med att nå uppsatta mål vid t.ex. prov. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel 
med andra 
 
Dokumentation kring detta mål har prioriterats på sex av de elva skolorna. Totalt finns åtta 
belägg varav några exempel återges nedan. 
 

”Arbetet har skett genom etiska samtal kring trivselmålet och studiecirklar. Arbetslaget och mobbing-
teamet har arbetat med att säkra arbetsrutinerna kring Trygga barn med lust att lära.” (F) 
 
”Vi har skapat trygghet genom att utöka elevernas besök på högstadieskolan under vårterminen i 6.an 
för att låta dem se deras arbetssätt och arbetsformer. De mottagande lärarna bör se hur 6.orna är vana att 
jobba.” (F) 
 
”Den nya planen för trygghet har tillämpats under läsåret.” (R) 
 
”Det finns en trygghetsgrupp som arbetar för trygghet och trivsel på skolan.”(R) 
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Endast en del av strävansmålet finns belyst i skolornas mål nämligen att eleverna ska känna 
trygghet. På liknande och därmed konsekvent sätt tar skolorna när det gäller genomförandet 
av åtgärder i huvudsak upp vägen till att nå trygghet. Fostran till att lära sig att ta hänsyn och 
visa respekt i samspel med andra kan endast anas. Detta uttrycks inte på samma tydliga sätt 
som vägen till trygghet som går genom etiska samtal, säkra arbetsrutiner och studiebesök. 
Ansvaret för detta mål lämnas över till speciella trygghetsgrupper, arbetslaget eller mobbning-
teamet. Speciella planer för genomförandet av detta mål finns redovisade. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra 
 
Fyra skolor beskriver genomförandet. Exempel på hur skolorna beskrivit genomförandet följer 
nedan. 
 

”Samarbete mellan ämnen inom arbetsenheten och mellan individer inom samma ämnesgrupp.”(F) 
 
”En del av arbetet sker i trygghetsgruppen. Övrig verksamhet sker i ´flexibla, blandade grupper´. I ett 
spår har man åldersblandade tvärgrupper med elever från varje ålder i grupperna. Den äldste eleven blir 
gruppledare för sin grupp. Dessa grupper används vid t.ex. olika forskningsaktiviteter.”(F) 
 
”Här har ett ämnesövergripande arbetssätt tillämpats där även vitt skilda modeller för genomförande, 
redovisningsformer och utvärderingsmöjligheter testats.” (R)   

 
Inget av ovanstående citat belyser på ett heltäckande sätt innehållet av det som ryms i det 
nationella strävansmålet. Det forskande arbetssättet antyds endast och det går bara att ana 
skolornas strävan att eleven ska lära och arbeta såväl självständigt som tillsammans med 
andra. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden 
 
Genomförandet av detta nationella strävansmål finns inte belagt i några lokala dokument 
under den studerade fyraårsperioden. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 
ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet 
 
Dokumenterade åtgärder rörande detta strävansmål finns på tio av elva skolor. En referens-
skola saknar helt dokumentation kring genomförandet. Totalt finns beskrivningar om 
genomförande på ett tjugotal ställen. Detta gör genomförandet till ett högprioriterat mål.  
 

”Inom ramen för Utan timplan kan vi öka tiden i matte, svenska och engelska för de elever som inte når 
målen på de nationella proven i år 5.” (F) 
 
”För elever i behov av särskilt stöd i svenska, engelska och matematik anordnas intensivveckor i dessa 
ämnen där de helt kunnat ägna sig åt ett skolämne under en längre tid och de fått känna tillfreds-
ställelsen i att bli klara, att lyckas.” (F) 
 
”Bättre marknadsföring av de stödåtgärder som erbjuds såsom studiegård och kortkurser.” (R) 
 
”Arrangerar intensivkurser i matematik och engelska.” (R) 
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Speciellt lyfts ämnena svenska, engelska och matematik fram. Att eleverna ska få stöd i sin 
strävan att uppnå godtagbara resultat och klara av nationella prov prioriterats allra mest. Inte i 
något fall belyses bildningsaspekten och beredskapen för livet. Tidsperspektivet är kortare och 
sträcker sig till gymnasiets början. Samma konstaterande gjordes beträffande skolornas 
målformuleringar angående detta mål. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av 
att vårda sitt språk 
 
Lokala belägg på genomförandet av detta mål finns endast på tre av de elva skolorna. Dessa 
återfinns under senare delen av den studerade fyraårsperioden. 
 

”Arbetslagen arbetar med olika former av kompissamtal.” (F) 
 
”Alla vuxna arbetar utifrån samma värdegrund och gemensamma mål. --- Språkbruk Hur tilltalar vi 
varandra? Vad menar vi med orden? Hur vill vi själva bli behandlade av andra? Vad är etik och moral? 
Språkövningar.” (F) 
 
”Att låta alla elever få upptäcka läsandets glädje genom att ge tid för läsning. Under en vecka per läsår 
får eleverna läsa böcker efter eget val på samtliga teoretiska lektioner.” (R) 

 
Skolorna fokuserar speciellt på genomförandet med att få eleverna att vårda sitt språk. Att 
minska svordomar och kränkande tillmälen lyfts därvid fram och svenskämnets speciella 
ansvar betonas. Genom olika former av samtal kring värdegrundsfrågor, etik och moral samt 
genom att läsa god litteratur förmodas eleverna utveckla ett rikare och mer nyanserat språk 
och inse betydelsen av att vårda språket. Det dokumenterade genomförandet knyter väl an till 
uppställda lokal mål. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att kommunicera på främmande språk 
 
Genomförandet av detta strävansmål finns dokumenterat på fyra skolor varav en referensskola 
och tre försöksskolor.  
 

”Vi har haft utbyte med en skola i Rostock. Våra elever tillbringar en vecka under våren i en familj i 
Rostock och tyska elever besöker oss i september under en vecka.” (F) 
 
”XX; verksamhet som riktar sig till elever i behov av extra stöd i engelska i extern lokal, f.d. X-skolan, 
under ledning av inhyrd personal med engelska som hemspråk.” (F) 
 
”Nivågrupperingar i engelska.” (F) 
 
”I engelska erbjuds elever med svårigheter i engelska ett fyradagars besök på  XX under år 9.” (R) 

 
Engelskan lyfts fram liksom undervisningen i engelska för elever i behov av särskilt stöd. 
Även nivågrupperingar betonas i flera dokument med motiveringen att såväl svaga som 
duktiga elever ska få sina behov tillgodosedda. På några ställen beskrivs undervisning där 
elever får möta personer som har engelska som modersmål. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper som redskap för att  

- formulera och pröva antaganden och lösa problem 
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- reflektera över erfarenheter och  
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 
Genomförandet av detta mål att sträva mot finns endast i ett dokument och då från en försöks-
skola. 
 

”Skolans Mediatek har gett oss möjlighet att ge eleverna träning i den ´fjärde basfärdigheten´ - de 8 
S.n.” (F) 

 
Med de 8 S:n avses färdigheter i att söka, samla, sålla, sovra, sortera, strukturera, systemati-
sera och sammanställa information. Dessa färdigheter benämns i en av KK-stiftelsens skrift-
serie Med eller utan filter som den fjärde basfärdigheten. Man menar här att förmågan till 
värdering och kritisk analys är en mycket viktig förutsättning när information skall förädlas 
och omvandlas till kunskap 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna 
träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
 
Totalt finns endast två beskrivningar av genomförandet av detta mål, båda från försöksskolor 
2001. Att så få skolor beskriver hur de arbetar för att eleverna ska kunna göra väl 
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning är värt att uppmärksamma. Nedan 
redovisas dessa formuleringar. 
 

”Återkommande information från Studie- och Yrkesvägledare, information från olika gymnasiala 
utbildningar, studiebesök och prao ska underlätta elevernas inriktning i grundskolan och val inför 
gymnasiet.” (F) 
 
”På första föräldramötet ber vi föräldrarna ställa upp och komma och berätta om sitt jobb eller 
undersöka om vi kan komma och besöka dem på jobbet.” (F) 

 
Studie- och yrkesvägledarens information, studiebesök, prao, föräldrars information samt 
besök på och av gymnasieskolor anvisas som vägar för att eleverna ska få kunskaper och 
erfarenheter så att de vet vilken utbildning och yrkesinriktning som passar dem. 
 
 
3.2.3 Dokumentation av resultat  
 
Tabellen nedan återger förekomsten av dokumentation med avseende på resultat beträffande 
Kunskaper.   
 
Tabell 3.2.3 Antal och andel skolor som har dokumenterat resultat med avseende på Kunskaper 

1999 2000 2001 2002  
Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 6 0,75 6 0,75 8 1,00 0 0,00 
Referensskolor 2 0,67 1 0,33 3 1,00 0 0,00 
 
Det sker en viss utveckling över tid gällande förekomsten av dokumentation av resultat röran-
de kunskapsmål på försöksskolorna. 1999 är det sex försöksskolor som har dokumentation 
som berör resultat medan samtliga skolor 2001 tar upp resultat beträffande kunskapsmål. Det 
är värt att notera att det finns skolor som vissa år inte alls i sina dokument redovisar resultat 
beträffande kunskapsmålen. 
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Strävansmålen i dokumenten 
 
Nedan redovisas exempel på resultatformuleringar hämtade från de olika skolornas dokument. 
Under den studerade tidsperioden återfinns 58 formuleringar som beskriver resultat. En viss 
övervikt kan noteras för de skolor som deltar i försöksverksamheten. För vissa nationella 
strävansmål finns det flera exempel på resultatredovisningar medan det för andra helt saknas 
exempel. Detta kommenteras nedan under respektive mål. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
 
Dokumentation kring resultat av detta strävansmål finns presenterat endast på en försöksskola 
och då vid två tillfällen. Det kan vara värt att återupprepa att det fanns ett tiotal lokala 
målformuleringar kring detta nationella strävansmål. Nedan återges resultatbeskrivningar. 
 

”Ja, eleverna blir mer motiverade när målen är tydliga.” (F) 
 
”Det traditionella schemat gav inga större möjligheter till ett ämnesövergripande (tematiskt), 
elevorienterat och problembaserat arbetssätt. Eleverna gick tidigare från den ena lektionen till den andra 
utan att hinna slutföra de arbeten som de höll på med. Nu stärks deras lust att lära sig genom att de 
hinner bli klara med sina uppgifter.” (F) 

 
Målens betydelse och de schemamässiga möjligheter som skapats för att arbeta i längre 
sammanhållna arbetspass får som resultat att motivationen och lusten att lära utvecklas enligt 
denna skola. Några resultat på att nyfikenheten utvecklats redovisas inte av någon skola. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära 
 
Resultat av detta strävansmål finns dokumenterat på nio skolor. Ett tiotal belägg, främst från 
försöksskolorna, har återfunnits i de studerade dokumenten. Nedan visas exempel på formule-
ringar. 
 

”Sju av nio lärare anger att utgångspunkterna för den individuella planeringen diskuterats och fastställts 
vid utvecklingssamtal. Övriga anger att så har skett till viss del eller inte alls.” (F) 
 
”Barns individuella lärmål som de satte upp tillsammans med föräldrar och personal på 
utvecklingssamtalet i början av terminen, har alla nått upp till.” (F) 
 
”Vi upplever ett behov av en övergripande och kontinuerlig dokumentation för att finna den enskilde 
eleven där han/hon befinner sig.” (R) 

 
Ovanstående citat uppvisar en splittrad resultatbild, alltifrån att mål nåtts till misslyckanden. 
Resultatredovisningarna är av naturliga skäl mycket starkt kopplade till de lokala målen som 
satts upp och berör kompetensutveckling för personal, individuell planering för eleverna, 
utvecklingssamtal, dokumentation samt om elevens individuella mål nåtts eller inte. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga 
 
Två av de elva skolorna redovisar resultat under den studerade tidsperioden varav en är 
försöks- och en referensskola. Nedan visas dessa formuleringar. 
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”Vi har barn med kraftiga inlärningssvårigheter, dessa ges både tid och ett tillitsfullt stöd av våra kvali-
ficerade pedagoger. Vi har kommit en god bit på väg.” (F) 
 
”Elever som deltagit i matematikkurserna har fått ökad matematisk förståelse och därmed ökat själv-
förtroende och lyckas därigenom bättre i sina matematiska studier.” (R) 

 
I dokumenten pekas special- och matematikundervisningen ut som områden där eleverna 
utvecklat tillit till sin egen förmåga. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel 
med andra 
 
Fyra av de elva skolorna har dokumenterat resultat i anslutning till detta mål. Detta ska 
jämföras med att det fanns lokala mål på samtliga skolor. Nedan citeras dokumenten. 
 

”Minskade resurser, detta får konsekvenser. Vi har bl.a. ändrat arbetslagen, strukturerat om till större 
elevgrupper. Detta leder till att en del barn känner sig otrygga och ej lyckas efter sina förutsättningar.” 
(F) 
 
”Inrättande av två kamratstödjare i varje klass som regelbundet träffar skolans kurator. 
Utvecklingssamtal, föräldrakontakter, elevvårdsteam, EVK, rastvakter är likaså positivt.” (F) 
 
”Eleverna känner stor trygghet i skolan. Svaren är genomgående positiva till hur skolan arbetar med 
dessa frågor. Flera förslag har också kommit från föräldrarna.” (R) 
 
”Elevaktiviteter i ett 1-9 perspektiv har genomförts med stort gensvar från föräldrar och elever samt 
skolpersonal. En utökning av dessa ansträngningar presenteras därför.” (R) 

 
Flera redovisningar visar på goda resultat där eleverna känner sig tryggare men exempel på 
motsatsen finns också. De negativa resultaten hänger ihop med att resurserna minskat vilket 
medfört att gruppstorlekarna ökat med nya elevkonstellationer och ny personal som följd 
vilket av vissa elever upplevs som otryggt. Positiva effekter för tryggheten förklaras av 
förekomsten av t.ex. kamratstödjare, utvecklingssamtal, rastvakter, föräldrakontakter samt 
undervisning i ett 1-9-perspektiv. Det är värt att notera att de fyra skolorna endast belyser 
trygghetsaspekten. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra 
 
Endast en skola, en försöksskola, har i sin dokumentation tagit upp resultatredovisning med 
anknytning till detta strävansmål. 
 

”Traditionella prov är utbytta mot problemlösning i grupp och detta uppskattas mycket av eleverna.” (F) 
 
Vi får en mycket knapphändig information om detta strävansmål. Även när det gäller målfor-
mulering och redovisning av genomförda åtgärder är det endast ett fåtal skolor som 
dokumenterar detta mål. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden 
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Resultatredovisningar av detta nationella strävansmål finns inte belagt i några lokala 
dokument. Inte heller lokala mål har kunnat beläggas under den studerade fyraårsperioden. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 
ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet 
 
Resultat av detta strävansmål finns dokumenterat på samtliga elva skolor. Totalt finns tjugo-
sex exempel i skolornas dokumentation. Detta gör resultatredovisningar beträffande detta 
strävansmål till det mest prioriterade inom området kunskap. Nedan återges några citat. 
 

”Vi har säkrat och vidareutvecklat den pedagogiska stabiliteten som finns i området så att alla våra barn 
i åk.9 är godkända i alla ämnen i år.” (F) 
 
”Nu har eleverna möjlighet att välja att arbeta mer med de ämnen som upplevs svåra. Vi konstaterar att 
antalet elever som saknar betyg i ett eller flera ämnen har sjunkit det senaste läsåret.” (F) 
 
”Resultat av de nationella proven i år 5 och 9.” (F och R) 
 
”Vi har trots tidigare insatser inte uppnått vårt mål.” (R) 
 
”I dagsläget är vi tvungna att prioritera vissa elever eftersom resurser saknas för att ge samtliga det stöd 
de behöver.” (R) 

 
Alla skolor redovisar resultat av nationella prov samt en mängd nyckeltal vilka är gemen-
samma och bestäms centralt inom respektive kommun. Kriterier för om resultatet är bra eller 
inte är om eleverna fått godkända betyg, om de fått betyg i samtliga ämnen och om de kommit 
in på gymnasiet. Flera av de studerade skolorna pekar i sina dokument på att de är på rätt väg, 
men varnar samtidigt för de konsekvenser minskad resurstilldelning medför för kvaliteten. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av 
att vårda sitt språk 
 
Resultat runt detta mål finns dokumenterat på fyra av de elva skolorna varav en referensskola 
och tre försöksskolor. Nedan visas exempel på formuleringar hämtade ur skolornas dokument. 
 

”Språkbruket har blivit mer civiliserat.” (F) 
 
”Vi tycker det är så pass mycket bättre att vi kan sätta punkt i vår handlingsplan.” (F) 
 
”Vi är nöjda med de resultat vi uppnått hittills men ser fram emot att resultaten kan bli ändå bättre.” (R) 

 
Samtliga skolor som redovisat resultat uppger att eleverna fått ett mer nyanserat språk. Några 
av skolorna är till och med så nöjda att målet tas bort kommande år i handlingsplanen. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att kommunicera på främmande språk 
 
Resultat finns redovisat från två försöksskolor och är från 2000. Detta kan jämföras med att 
lokala mål fanns på fem skolor. Nedan presenteras formuleringarna från skolornas dokument. 

”Dessa besök är mycket givande för eleverna.” (F) 
 
”De lär känna ett annat lands kultur och seder och för våra elever är det ofta en väckarklocka. Som en 
elev sa efter en vecka i Rostock ´jag ska aldrig klaga på skolmaten mer´.” (F) 
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De båda skolornas redovisningar av resultat fokuserar i låg grad förmågan att kommunicera på 
främmande språk. I stället lyfter en skola fram de positiva effekter som studiebesök i utlandet 
medför, men detta har då att göra med fördjupade kunskaper i ländernas kultur och seder. Den 
andra skolan redovisar i mycket generella ordalag att besök i ett främmande land är givande. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper som redskap för att  

- formulera och pröva antaganden och lösa problem 
- reflektera över erfarenheter och  
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna 
träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
 
Resultaten av arbetet med dessa nationella strävansmål finns inte dokumenterade hos någon 
skola. 
  
 
3.2.4 Dokumentation av bedömning av måluppfyllelse 
 
I tabellen nedan visas förekomsten av dokumentation med avseende på bedömningar av 
måluppfyllelse av Kunskaper.  
 
Tabell 3.2.4 Antal och andel skolor som har dokumenterat bedömning av måluppfyllelse med avseende på 

Kunskaper 
1999 2000 2001 2002  

Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 5 0,62 6 0,75 7 0,88 0 0,00 
Referensskolor 2 0,67 1 0,33 3 1,00 0 0,00 
 
1999 är det fem försöksskolor som har dokumentation medan sju av de åtta skolorna 2001 tar 
upp bedömningar av måluppfyllelse. Alla tre referensskolorna redovisar utvärderingar för år 
2001. Det är värt att uppmärksamma att det finns skolor som vissa år inte alls i sina dokument 
prioriterat redovisningar av bedömning av måluppfyllelse beträffande kunskapsmålen. 
 
Nedan redovisas exempel hämtade ur dokument från de olika skolorna. Antalet belägg (39 
stycken) är under den studerade tidsperioden så gott som proportionerlig mellan de skolor som 
deltar i försöksverksamheten och referensskolorna. Andelen bedömningar av måluppfyllelse 
från försöksskolorna är något högre än referensskolornas.  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
 
Ingen skola redovisar bedömning av detta mål, vilket ska ställas mot att sex skolor satt upp 
mål, fyra skolor redovisat genomförda åtgärder och en skola resultat. Skolan som resultatredo-
visade är densamma som nämnts ovan. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära 
 
Detta strävansmål finns under fyraårsperioden dokumenterat på fem skolor, varav samtliga är 
försöksskolor. Nedan visas exempel på formuleringar. 
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”Ett annat vanligt, och bland elever önskat, sätt är att de får olika betygsuppgifter. De vet alltså vad som 
krävs för att få de olika betygen och kan därmed själva planera vilken nivå de kan/vill lägga sig på. Hur 
mycket den enskilde eleven planerar/utvärderar är individuellt.” (F) 
 
”Lärarnas utvärdering av verkstäder och handledartid.” (F) 

 
Den studerade dokumentationen visar på bedömningar genomförda av såväl elever som lärare. 
Antalet uppföljningar och utvärderingar motsvarar inte alls vad man kunde förvänta sig uti-
från antalet dokumenterade mål inom området. Samtliga skolor redovisade under fyraårsperio-
den totalt ett 30-tal mål inom området Redovisningar om genomförandet finns dokumenterat 
från tio skolor och resultatbeskrivningar från nio. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga 
 
Några dokumenterade bedömningar som knyter an till detta nationella strävansmål finns inte.  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel 
med andra 
 
Fem av de elva skolorna, varav en är referensskola, har dokumenterat bedömningar av 
måluppfyllelse. Nedan visas exempel på skolornas formuleringar. 
 

”Utvärderingen vt.2002 visade att elever och föräldrar känner delaktighet och är stolta över sin skola. Vi 
har fått mer vi-känsla och därigenom mindre konflikter i klasserna.” (F) 
 
”De allra flesta elever trivs bra och känner trygghet i skolan. Metoder som vi har använt för att 
undersöka resultatet Enkät, personliga kontakter, möten med elevråd.” (F) 
 
”Kartläggning av elevernas sociala arbetsmiljö i form av en enkätundersökning har genomförts år 1-9 
under höstterminen.” (R) 

 
Skolorna har utvärderat och följt upp sitt arbete med hjälp av t.ex. enkäter och muntlig infor-
mation. I flera fall preciserar skolorna inte hur bedömningarna av måluppfyllelsen genom-
förts. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra 
 
Två försöksskolor har i sin dokumentation vardera ett exempel på hur utvärderingen går till 
beträffande detta mål. 
 

”Utvärdering görs skriftligt av varje elev efter avslutat arbetsområde. De får tänka igenom processen 
och värdera sin insats i gruppen.”(F) 
 
”Arbetet med bedömning av resultat och måluppfyllelse.: I de olika arbetslagen sker kontinuerligt 
samtal och reflektion rum, för att förbättra kvalitén i verksamheten.”(F) 
 

I det ena fallet sker således utvärderingen individuellt och skriftligt medan i det andra fallet är 
den muntlig i arbetslaget. Vidare framhålls processen och reflektionen. 
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Skolan skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden 
 
Det finns inte någon dokumentation om bedömningar av detta nationella strävansmål. Noteras 
bör att inte heller mål kunnat beläggas under den studerade fyraårsperiod. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 
ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet 
 
Dokumentation kring detta strävansmål finns på samtliga elva skolor. Totalt finns tjugofyra 
belägg för bedömningar i skolornas dokumentation. Detta gör strävansmål till det mest priori-
terade att bedöma. Nedan visas exempel på formuleringar. 
 

”Så här har vi gjort bedömningen Inventering av samtliga elevers svårigheter och behov m.h.a. 
specialpedagoger, löpande utvärderingar över insatser och prestationer samt resultat. Nationella prov 
och avstämning mot betygskriterier, betygsättning, uppföljning.” (F) 
 
”Metoder som vi har använt för att undersöka resultatet Utvecklingssamtal, loggbok, 
elevvårdskonferenser, föräldraråd, enkäter, ämnesprov, biusdokument, spårkonferenser.” (F) 
 
”Betygsstatistik vid varje terminsslut.” (R) 
 
”Fortlöpande diskussioner av måluppfyllelse genomförs i ämnesgrupper, klasser och föräldragrupper.” 
(R) 

 
Exempel på instrument samt frekventa sätt att utvärdera och följa upp är nationella prov, 
ämnesprov, enkäter, betygsstatistik, betygssättning, loggbok och utvecklingssamtal.  
 
Bedömningar av måluppfyllelse kring detta mål finns, som nämnts ovan, dokumenterade från 
samtliga skolor under den studerade tidsperioden. Likaså fanns mål och dokumenterat genom-
förande på samtliga skolor med ett undantag. Detta innebär att strävansmålet är det mest 
prioriterade. 
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av 
att vårda sitt språk 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att kommunicera på främmande språk 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper som redskap för att  

- formulera och pröva antaganden och lösa problem 
- reflektera över erfarenheter och  
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna 
träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
 
Det finns inte några dokumenterade bedömningar som knyter an till dessa nationella 
strävansmål. Däremot finns målformuleringar, dokumentation av genomförda åtgärder och 
resultatbeskrivningar i anslutning till flertalet av målen. 
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3.2.5 Dokumentationsprocessen avseende Kunskaper 
 
Nedanstående diagram visar dokumenterad förekomst, under de senaste fyra åren, av mål, 
genomförda åtgärder, resultat samt bedömning av måluppfyllelse av kunskapsmålen på såväl 
försöks- som referensskolor.  
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Diagram 3.2 Sammanställning av försöksskolors och referensskolors dokumentation av mål, åtgärder, resultat 
och bedömning av måluppfyllelse, andel skolor där dokumentation inom området Kunskaper finns 
 
Vad gäller förekomsten av dokumenterade mål, genomförda åtgärder, resultat och bedömning 
av måluppfyllelse visar såväl försöks- som referensskolor en ökning över den studerade 
fyraårsperioden. Första undersökningsåret fanns t.ex. belägg rörande lokala mål från åtta 
skolor att jämföra med att samtliga elva skolorna tog upp mål rörande Kunskaper det senast 
undersökta året.  
 
De olika nationella strävansmålen förekommer i skolornas dokumentation av mål i mycket 
skiftande grad. Vanligast är målformuleringar kring att eleverna ska skaffa sig goda kunskaper 
inom skolans ämnen och ämnesområden för att bilda sig och få beredskap för livet samt att 
eleverna utvecklar sitt eget sätt att lära. Skolor som deltar i försöksverksamheten skiljer sig 
endast marginellt från icke deltagande skolor beträffande förekomsten av målformuleringar. 
Skillnaderna ligger snarare i om skolorna tillägnat sig färdigheten i att formulera utvärderings-
bara mål eller inte. Dokumentationen från några skolor och kommuner är rikhaltig medan den 
från andra skolor och kommuner är bristfällig. När vi räknar antal tillfällen som mål rörande 
kunskaper förekommer i dokumenten sammanlagt under de skilda åren finner vi att 31 lokala 
mål kan beläggas 1999, vilket kan jämföras med 53 mål under 2002. Vi kan således göra 
samma konstaterande som tidigare d.v.s. skolorna har över år utvecklats kvantitativt vad gäller 
att dokumentera mål rörande kunskaper. 
 
De lokala målen är emellertid skrivna så övergripande och oprecist att de är svåra att 
utvärdera emot. Kopplingen till målen i Lpo 94 är svag och inte på någon skola är den 
heltäckande, inte ens om man studerar hela fyraårsperioden. Det innebär att det finns mål som 
inte omnämns över huvud taget i de studerade dokumenten under de fyra åren.  
Med hjälp av diagrammet ovan kan vi konstatera att andelen skolor, vilka dokumenterat 
genomförandet, ökar över tid. Antalsmässigt sker det en ökning från sju skolor 1999 till tio 
skolor 2001. En försöksskola redovisar inte genomförandet för det senaste året.  
 
Mest prioriterat är skolornas skrivningar kring genomförandet av hur eleverna skaffar sig 
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goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden för att bilda sig och få beredskap för 
livet samt hur eleverna utvecklar sitt eget sätt att lära. Det relativt vanliga lokala målet rörande 
att elever ska känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
motsvaras inte alls av lika många belägg rörande genomförandet. Rent generellt gäller på 
samma sätt att förekomsten av mål rörande kunskaper är mycket vanligare än beläggen kring 
genomförandet av målen. De 140 lokala kunskapsmålen som redovisades motsvaras av endast 
76 genomförandebelägg. Som framgått av redovisningen i avsnitt 3.2.2. finns det tre 
läroplansmål som inte alls eller som mycket sparsamt prioriterats i dokumentation kring 
genomförandet av målen. Skolorna är konsekventa härvidlag då det är samma tre nationella 
strävansmål som saknar målformuleringar. 
 
Generellt sett saknas en tydlig koppling mellan de åtgärder som genomförts och de nationella 
målen. Detta hänger starkt samman med att kopplingen mellan skolans mål och de nationella 
målen är svag. Kopplingen mellan dokumentationen av genomförandet och egna lokala 
kunskapsmål är starkare. Det är emellertid sällsynt att en skolas samtliga lokala mål motsvaras 
av beskrivningar av genomförandet av desamma. Försöks- och referensskolor skiljer sig 
härvidlag inte åt. 
 
Andelen skolor vilka dokumenterat resultat ökar över tid. Antalsmässigt sker det en ökning 
från åtta skolor 1999 till samtliga elva skolor 2001. Antalet tillfällen dokumentation 
förekommer sammanlagt 1999 uppgår till 16 vilket kan jämföras med 26 under 2001. Även 
dokumentationen av resultat har således utvecklats kvantitativt. Andelen resultatredovisningar 
är marginellt något högre från försöksskolorna. 
 
Mest förekommande är, i likhet med vad som konstaterats ovan, skolornas skrivningar kring 
resultat angående hur eleverna skaffar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 
ämnesområden för att bilda sig och få beredskap för livet samt resultat beträffande hur 
eleverna utvecklar sitt eget sätt att lära. Som framgått av redovisningen under 3.2.3 finns det 
nationella strävansmål vilka inte alls dokumenterats med avseende på resultat.  
 
På grund av att målen är mycket generellt skrivna är också resultatredovisningarna mycket 
allmänna. Det är sällsynt att resultaten värderas i förhållande till uppsatta mål. Redovisning-
arna är mer av uppföljnings- än utvärderingskaraktär och mest förekommande är resultatmått 
som betygsmedelvärden, antal behöriga elever till gymnasiet, resultat på nationella prov etc. 
Det hör till undantagen att det finns en redogörelse för hur resultaten samlats in, bearbetats 
och sammanställts. Detta gäller för såväl försöks- som referensskolor. 
 
Andelen skolor vilka dokumenterar sina bedömningar av måluppfyllelse i form av t.ex. 
uppföljningar och utvärderingar ökar över tid. Antalsmässigt sker det en ökning från sju 
skolor 1999 till tio skolor 2001. En försöksskola saknar dokumentation rörande bedömning av 
måluppfyllelse. 1999 återfinns åtta lokala belägg vilket kan jämföras med 19 under 2001. Vi 
kan ånyo konstatera att skolorna över år utvecklats kvantitativt vad gäller att dokumentera 
även då det gäller bedömningar av måluppfyllelse. 
 
Andelen bedömningar av måluppfyllelse är marginellt något högre från försöksskolorna. Vi 
kunde tidigare konstatera att det finns 140 belägg av lokala målskrivningar inom kunskaps-
området. Motsvarande antal belägg för genomförandet är drygt 70, beträffande resultat-
redovisningar förekommer knappt 60 och slutligen kan konstateras att endast 39 exempel på 
bedömningar av måluppfyllelse kunnat beläggas. 
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Flest antal exempel på lokala bedömningar av måluppfyllelse beträffande strävansmålen om 
kunskaper förekommer kring hur eleverna skaffar sig goda kunskaper inom skolans ämnen 
och ämnesområden för att bilda sig och få beredskap för livet. Som framgått av redovisningen 
i avsnitt 3.2.4 finns det sex nationella strävansmål där det under de fyra år som studerats inte 
alls förekommer lokala bedömningar av måluppfyllelse i dokumentationen.  
 
I de fall bedömningar av måluppfyllelse finns dokumenterade uttrycks dessa ofta i kvanti-
tativa termer. För många mål finns ingen dokumenterad bedömning om grad av måluppfyllel-
se medan det i några fall redovisas bedömningar av mål som inte tidigare redovisats i måldo-
kument. För att bedömningen ska framstå som rimlig och trovärdig bör kopplingen till de 
resultat den bygger på framgå tydligt. Denna koppling är så gott som obefintlig i de studerade 
dokumenten. Dessa konstateranden gäller i lika hög grad försöks- som referens-skolor.  
 
Det är sällsynt att i dokumenten finna exempel på det arbete som bedrivs i klasserna. Bilderna 
är generella och de enskilda elevernas och lärarnas erfarenheter från vardagsarbetet prioriteras 
sällan i skolornas dokumentation kring kvalitetsarbetet. 
 
Sammantaget kan vi konstatera att det i dokumenten är mycket svårt att följa ett och samma 
kunskapsmål över tid, studera genomförda åtgärder, resultat samt bedömning av målupp-
fyllelse i anslutning till målet och vidare till eventuell omformulering eller strykning av målet 
kommande år.  
 
 
3.3 Ansvar och inflytande 
 
Under kapitel 2.3 i Lpo 94 behandlas ”Elevens ansvar och inflytande”. Där formuleras 
strävansmål som rör de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på. Strävansmålen 
riktar in sig på elevens förväntade ansvarstagande för sina studier, lika väl som på elevens 
möjligheter att i skolan kunna verka med ett reellt inflytande över sina studier. Mål att sträva 
mot formuleras enligt nedan: 
 

• Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
• Skolan skall sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning 

och det inre arbetet i skolan 
• Skolan skall sträva efter att varje elev har kunskaper om demokratins principer och utvecklar sin 

förmåga att arbeta i demokratiska former. 
 

Dessa tre strävansmål är de utgångspunkter som används vid våra analyser av skolornas 
dokumentation angående Ansvar och inflytande. 
 
 
3.3.1 Dokumentation av mål  
 
I tabellen nedan visas förekomsten av dokumentation av mål med avseende på Ansvar och 
inflytande.  
 
Tabell 3.3.1   Antal och andel skolor som har dokumenterat mål med avseende på Ansvar och inflytande 

1999 2000 2001 2002  
Skolor antal Andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 5 0,62 4 0,50 8 1,00 7 0,88 
Referensskolor 2 0,67 2 0,67 3 1,00 2 0,67 
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Antalet målbeskrivningar varierar mellan de olika åren. Andelen målbeskrivningar bland 
försöksskolorna och referensskolorna förhåller sig någorlunda likartad. En topp infaller år 
2001 för de undersökta skolorna, då målformuleringar finns inom området i samtliga skolors 
dokument. En minskning det sista undersökta året kan noteras. Minskningen innebär dock inte 
att försöksskolorna hamnar på samma förhållandevis låga nivå som vid startåret för försöks-
verksamheten. 
 
 
Strävansmålen i dokumenten 
 
I texten nedan följer en dokumentanalys med tillhörande citat kring vart och ett av målen att 
sträva mot.  
 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
 
Detta mål tas upp av flertalet skolor med en övervikt av försöksskolorna. 
Målformuleringarna är dels mycket allmänt hållna, dels specificerade i tid och form. 
 

”Undervisningen ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.” (F) 
 
”Varje barn och tonåring ska kunna påverka och ta ansvar för sitt lärande.” (R) 
 
”Utökad satsning på planering av veckans arbete för elever under klassrådstid.” (R) 
 
”Eleverna ska ta ett personligt ansvar för sig själva, sina kamrater och skolans miljö, dvs. planera och 
ta ansvar för sitt arbete.” (F) 
 
”Efter läsåret 01 – 02 har elever i förskoleklass – år 6 en fungerande planeringsbok med en 
individuell arbetsplan.” (F) 
 
”Vårterminen 02 har eleverna i år 5 –7 prövat delar av portfoliometoden som komplement till 
tidigare metoder, planeringsbok och loggbok, för att planera sin kunskapsinhämtning.” (F) 
 

I detta mål finner vi helt motsatta sätt att formulera sig på. Det ena sättet kan tolkas som att 
eleven inte får en strukturell stöttning av pedagogerna för att ta ett personligt ansvar för 
sina studier. Den andra tolkningen är den motsatta. Pedagogerna förser eleverna med för 
dem användbara verktyg i deras strävan att ge lärandet både struktur och innehåll. 
 
I dokumenten framkommer den skillnaden att referensskolorna skriver sina mål utifrån 
tolkning nummer ett, medan man bland försöksskolorna finner fler skrivningar som 
uttrycker överensstämmelse med tolkning nummer två. 
 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det 
inre arbetet i skolan 
 
Detta mål är det som är mest frekvent beskrivet av samtliga mål inom området. Även här 
skiljer sig målbeskrivningarna åt bland de undersökta skolorna. Vissa skolor gör målbeskriv-
ningar där man klart uttrycker vad man vill uppnå, medan andra skolor mer beskriver hur 
olika aktiviteter och åtgärder görs inom målområdet. 
 

”Från höstterminen 2000 har barn och elever i förskoleklassen och år 1 – 5 på skolan ett reellt inflytande 
över studieplaneringen.” (F) 
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”Fr.o.m. läsåret 02/03 sätter eleverna i år 8 och 9 betygsmål för varje ämne tillsammans med sin 
ämneslärare.” (F) 
 
”I framför allt de lägre årskurserna är trapporna ett konkret och tydligt måldokument, där eleverna 
själva kan tala om att de vill försöka med ett nytt trappsteg.” (F) 
 
”Under läsåret kommer vi att jobba för att utveckla elevernas eget planeringsarbete.” (F) 
 
”Med individanpassad undervisning kan eleverna få jobba på för dem det optimala sättet.” (F)   
 
”… en gång under läsåret presenterar samtliga ämnen ett arbetsområde där bitar av elevinflytande 
dominerar.” (R) 

 
Ett fåtal dokument innehåller målbeskrivning där inflytandets mening för eleverna beskrivs, 
d.v.s. vad som menas med inflytande. Skolorna skriver bl.a. att om man har portfolio så har 
eleverna inflytande. Inflytandet beskrivs på mikronivå och därmed saknas ett övergripande 
perspektiv på elevernas tillvaro i skolan. Någon progression beskrivs inte heller när det gäller 
den successiva utvecklingen av elevernas inflytande. De olika skolornas inre arbete ur elev-
perspektiv beskrivs i dokumenten ofta som ”individanpassad undervisning”, där antingen 
eleven själv eller elever med hjälp av någon pedagog planerar undervisningen. Vissa skolor 
hänvisar också till en planering, som eleverna, till skillnad från ett individuellt planerande, gör 
på en kollektiv nivå (t.ex. klassråd). Endast en referensskola menar att elevernas inflytande 
ska ske redan vid terminsstarten. Däremot uttalar denna skola inget om fortlöpande 
påverkansmöjligheter för eleverna under resten av läsåret.  
 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga 
att arbeta i demokratiska former 
 
Inom detta område beskrivs målen mer koncist än tidigare. 
 

”I februari har vi skrivit och förankrat en handlingsplan för att öka elevernas inflytande.” (F) 
 
”Genom klassråd och elevråd ska vi arbeta för att eleverna ska kunna se sin betydelse och bli medvetna 
om sitt inflytande och ansvarstagande samt utveckla varje elevs förmåga att arbeta i demokratisk anda.” 
(F) 
 
”Fr.o.m. vt -02 finns matråd på skolan.” (F) 
 
”Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer.” (R)  
 
”Begreppet inflytande definieras tillsammans med eleverna.” (F) 

 
Klassråd och elevråd är de verktyg som vanligtvis används för elevinflytande. Detta förhållan-
de är mest uttalat bland försöksskolorna. En försöksskola ska dessutom arbeta med att, 
tillsammans med elever, definiera vad som menas med begreppet inflytande. Här ges det 
tillfälle att diskutera demokratins grundidé, nämligen vem som ska ha inflytande och på vilket 
sätt inflytandet ska tillämpas.  
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3.3.2 Dokumentation av genomförda åtgärder 
 
I tabellen nedan visas dokumentation av genomförande med avseende på Ansvar och 
inflytande.  
 
Tabell 3.3.2   Antal och andel skolor som har dokumenterat genomförda åtgärder med avseende på Ansvar och 

inflytande  
1999 2000 2001 2002  

Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 4 0,50 5 0,62 7 0,88 4 0,50 
Referensskolor 2 0,67 2 0,67 3 1,00 0 0,00 
 
Förekomsten av dokumentation av genomförande av målområdet Ansvar och inflytande är 
ringa. Siffrorna för 2002 förklaras av att inrapporteringen av kvalitetsredovisningar/-
dokument sker för varje kalenderår från vissa skolor.  
 
Referensskolorna har något större andel dokumentredovisningar än försöksskolorna. En 
ökning av dokumentation kan iakttagas från startåret 1999 fram till år 2001.  
 
 
Strävansmålen i dokumenten 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
 
Antalet beskrivningar av genomförande är betydligt färre än vad fallet är med 
målbeskrivningar enligt förgående kapitel (3.3.1). Genomförandet av detta mål beskrivs 
antingen i termer av hur skolorna/eleverna gör eller vad skolorna/eleverna gör. 
 

”Eleverna får en tid som de själva förfogar över, studietid, under eget ansvar men med stöd från 
utvecklingslärare och ämneslärare.” (F) 
 
”Eleverna får på dessa lektioner arbeta med något av de ämnen som avsatt tid till UTP:n.” (F) 
 
”När eleven nått vissa kunskapsmål i trappan färglägger eleven detta trappsteg och planerar vidare 
vilket trappsteg som ska nås härnäst.” (F) 

 
Tillit är ett begrepp som genomsyrar innehållet i dokumentens beskrivning av detta måls 
genomförande. Skolorna menar genomgående i de olika dokumenten att eleverna har stor 
förmåga att på ett ansvarsfullt sätt kunna genomföra detta strävansmål och därigenom själva 
kunna ta ansvar för sina studier. Skolan framträder här inte som huvudrollsinnehavaren, utan 
mer som en sufflör/sufflös. Detta till sin karaktär positiva anslag återfinns däremot inte när det 
gäller skrivningar om elevernas arbetsmiljö. Anledningen till detta är att inget av de 
analyserade dokumenten nämner något om arbetsmiljön, varken i försöks- eller referens-
skolornas dokument. 
 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det 
inre arbetet i skolan 
 
Förekomsten av skrivningar kring detta strävansmåls genomförande är mycket sparsam i 
dokumenten. Bland referensskolorna har endast en beskrivning påträffats. Beskrivningarna av 
genomförandet av detta mål hålls både på en allmän nivå och på detaljnivå. 
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”Arbetslagen förslår eventuella förändringar i rutiner för planen för att säkerställa elevernas inflytande.” 
(R)   
 
”Arbetslagen arbetar efter målformuleringar enligt TÖFT-metoden eftersom detta är en bra metod för 
att göra tydliga tidsangivna mål. I varierande grad är eleverna delaktiga i formuleringarna.” (F) 

 
I skrivningen som görs om detta mål att sträva mot kan vi läsa ut att det är arbetslaget/en i 
skolan som anses kunna genomföra strävansmål bäst. Här har alltså den enskilda pedagogen 
reducerats och återfinns som en del av ett arbetslag. Förtroendet för att eleven har kapacitet 
och förmåga att på egen hand kan utöva ett inflytande över sin utbildning framstår i enstaka 
dokument som reducerat till att eleven endast tillsammans med pedagogen kan genomföra 
detta mål.  
 
Den del av målet som handlar om det inre arbetet i skolan framträder i vissa få dokument 
endast som en beskrivning kring hur eleven planerar och dokumenterar sitt eget arbete. 
 
Hur genomförandet av elevens inflytande över sin utbildning och skolans inre arbete succes-
sivt ska öka beskrivs inte i några dokument. Målet framstår med all tydlighet som ett önskvärt 
framtida tillstånd.  
 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga 
att arbeta i demokratiska former 
 
Beskrivningar av detta strävansmåls genomförande upptar förhållandevis liten del av samtliga 
skrivna dokuments totala innehåll. Genomförandet beskrivs ofta utifrån ett sedan tidigare 
redan fungerande tillstånd och därför framstår det som en beskrivning av ett faktum. Detta 
gäller för såväl försöksskolorna  som referensskolorna. 
 

”Inom varje hus finns ett husets elevråd.” (R)  
 
”Fungerande klassråd, elevråd och ´skolkompisar´.” (R)   
 
”Efter diskussion i matrådet och utifrån elevernas önskemål har önskerätt serverats första fredagen varje 
månad under läsåret.” (F) 
 
”År 7-9 har diskussionskvällar en gång per månad. Alla som vill får komma.” (F) 
 

Skolorna utgår implicit ifrån att läsaren har kunskap om de demokratiska principerna, då 
dessa begrepp aldrig omnämns i något dokument. Däremot visas i flera dokument hur man 
arbetar mot detta strävansmål genom beskrivningar om de olika elevstyrda råd som finns inom 
skolverksamheten. Förmågan att kunna arbeta i demokratiska former beskrivs sålunda, men 
inte hur en utveckling av denna förmåga sker. Att delta i klassråd etc. anses vara tillräckligt 
för att eleven ska utveckla sin förmåga och få kunskap om de demokratiska principerna. Dock 
finns det inga uttryck för några utvecklingsplaner angående detta mål. 
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3.3.3 Dokumentation av resultat 
 
I diagrammet nedan visas dokumentation av resultat med avseende på Ansvar och inflytande.  
 
Tabell 3.3.3   Antal och andel skolor som har dokumenterat resultat med avseende på Ansvar och inflytande 

1999 2000 2001 2002  
Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 3 0,38 6 0,75 8 1,00 2 0,25 
Referensskolor 2 0,67 1 0,33 1 0,33 1 0,33 
 
Redovisning av resultat i skolornas dokument varierar både när det gäller förekomst per år 
och när det gäller förekomsten bland försöks- respektive referensskolorna. Medan försöks-
skolornas redovisningar ökar med åren, minskar redovisningarna bland referensskolorna.  
 
 
Strävansmålen i dokumenten 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
 
Dokumentationen av resultat formuleras utifrån två aspekter. Skolperspektivet är det ena, 
medan elevperspektivet är det andra. 
 

”Vi saknar i dag en Röd Tråd på enheten när det gäller att successivt utveckla elevernas förmåga att ta 
ökat ansvar för sina studier.” (F) 
 
”Eleverna planerar och utvärderar inlärningen i samråd med sina lärare.” (F) 
 
”…eleverna tar inte ansvar för sin planering.” (R) 
 
”Oro finns dock för ett litet antal elever som inte klarar av att hantera det utökade ansvar de fått på ett 
fullgott sätt.” (F) 
 
”Fler utav eleverna har en mycket tydlig bild av vad som är deras problem.” (F)  

 
Innehållet i de olika dokumenten skiljer sig åt, då det klart framstår att skolorna beskriver 
resultaten från två helt olika håll. Det ena visar sig i formuleringar vars innebörd är att skolan 
måste hitta ett bättre verktyg för att kunna mäta hur man utvecklar elevens strävan mot att ta 
ett personligt ansvar för sina studier. Det andra innebär att man beskriver hur eleven (ofta 
tillsammans med en pedagog) gör i sitt agerande när det gäller att ta ett personligt ansvar för 
sina studier. Några konkreta resultat redovisas dock inte. 
 
Det som sagts ovan gäller dock inte för den del av strävansmålet som handlar om elevens 
ansvar för sin arbetsmiljö, då denna del över huvud taget inte omnämns varken i försöks- eller 
referensskolornas dokument. 
 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och 
det inre arbetet i skolan 
 
Förekomsten av detta mål är ringa. Resultatbeskrivningarna utgår även här från två 
perspektiv, nämligen skol- respektive elevperspektiv. 
 

”Under vårterminen 2002 har utvecklingstrapporna för förskoleklass – år 6 reviderats.” (F) 
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”Utvecklingstrappan i matematik har byggts ut så att den sträcker sig till år 8.” (F) 
 
”Våra elever upplever att de har goda möjligheter att påverka hela sin studiesituation i flertalet ämnen.” 
(R)   
 
”Arbetet under lå 99/00 har särskilt fokuserat på barns och ungdomars inflytande.” (R) 
 
”Eleverna anser att de har goda, alternativt mycket goda möjligheter att påverka sin studiesituation i 
framför allt So, txslöjd och hk (åk 8,9).” (R) 

    
Inget tydligt resultat redovisas när det gäller den successiva ökningen av elevens inflytande 
över sin utbildning. Undantaget utgörs dock av en försöksskola som skriver att man utvärderat 
elevernas åsikt om sitt inflytande. Annars handlar de flesta dokumentskrivningarna om vilka 
skolans åtgärder har varit för att ge eleven inflytandemöjligheter och då främst inom de olika 
skolämnena. 
 
Någon separat redovisning av resultat angående det inre arbetet förekommer inte i 
dokumenten. En del resultatbeskrivningar torde därför utgå från ett allmänt hållet perspektiv 
på detta strävansmåls innehåll. Dock utgör den ovan citerade referensskolan ett tydligt 
undantag, då den redovisar inflytande i olika ämnen. 
 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga 
att arbeta i demokratiska former 
 
Ytterst litet är dokumenterat angående detta strävansmål bland de undersökta skolorna. Vi kan 
dock redovisa två citat enligt nedan. 
 

”Självklart har vi både elevråd, matråd och elevmiljöråd.” (F) 
 
”Miljöenkäten kommer att utarbetas av skolans miljöråd och bearbetas av elever och personal 
gemensamt.” (R) 

 
Dokumentationen kring detta måls resultat fastnar i ett konstaterande av att eleverna arbetar i 
demokratiska former. Om någon utveckling har skett inom denna del av strävansmålet eller 
om eleven har kunskap om demokratins principer framträder inte på något sätt. 
 
 
3.3.4 Dokumentation av bedömning av måluppfyllelse 
 
I tabellen nedan visas dokumentation av bedömningar och uppföljningar med avseende på 
Ansvar och inflytande.  
 
Tabell 3.3.4   Antal och andel skolor som har dokumenterat bedömningar av måluppfyllelse med avseende på 

Ansvar och inflytande 
1999 2000 2001 2002  

Skolor antal andel antal andel antal andel antal andel 
Försöksskolor 3 0,38 5 0,62 7 0,88 2 0,25 
Referensskolor 2 0,67 1 0,33 2 0,67 0 0,00 
 
Antalet dokumentationer av bedömningar ökar konsekvent bland försöksskolorna. Det sista 
året (2002) utgör dock ett undantag beroende på ovan nämnda redovisningsrutiner. De två 
skolor som trots detta har dokumenterats under år 2002 har internt avrapporterat en 
terminsredovisning. 
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Dokumentationsförekomsten bland referensskolorna varierar genom åren. Skillnaden mellan 
de två olika skolgrupperna är att referensskolorna inte visar en genomgående ökning av 
bedömningsunderlag. 
 
 
Strävansmålen i dokumenten 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
 
Skolornas dokumentation angående bedömningen av i vilken grad måluppfyllelsen är nådd 
bygger till stor del på olika bedömningsinstrument, vilkas form i de flesta fall är av skriftlig 
karaktär. Även ett muntligt tillvägagångssätt vid bedömningar är redovisade. Hur dessa 
bedömningars innehåll ser ut, framkommer däremot inte.   
 

”För de allra flesta gäller att de är nöjda med utvecklingen.” (F) 
 
”På fredagar är det bedömning av veckan. Eleverna gör det i sina mappar.” (F) 

 
”Samtliga ämneslärare dokumenterar måluppfyllelse.” (F) 

 
”I vecka 14-15 (2002) genomförs samma enkätundersökning som denna, i samtliga ämnen genomförs 
en bedömning efter varje avslutat arbetsmoment.” (R) 
 
”Genom fortlöpande diskussioner under klassrådstid.” (R) 
 
”Ämnesläraren har också regelbundet samtal med eleverna, både individuellt eller i grupp.” (F) 
 
”Tillsammans med barn, föräldrar och elever planeras barnens mål och de utvärderas på nästa 
utvecklingssamtal.” (F) 
 
”På klassrådet varje vecka diskuteras också arbetsmoralen och klassens sätt mot varandra.” (F) 

 
Bedömningarnas innehåll är inte alltid riktat mot ett specifikt målområde, utan kan vara 
ganska brett. Innehållet kan då handla om exempelvis ”utvecklingen” eller ”veckan”. De 
flesta skolor gör dock bedömningar utifrån bestämda mål.  
 
Tidpunkten för när de olika bedömningarna ska ske är till stor del klargjorda redan från början 
av läsåret. Fortlöpande bedömningar som sker under hela läsåret beskrivs också. Dessa 
bedömningar kan då ske under klassrådstid eller vid regelbundna samtal mellan pedagog och 
elev, pedagog och förälder eller pedagog och elev tillsammans med förälder. 
 
Intresset vid bedömningarna riktas i de flesta fall mot elevens studier, men även mot elevernas 
studiemiljö. 
 
Den deltagande målstyrningen framträder tydligt vid läsning av detta mål i skolornas 
dokument. Eleverna är sålunda, likaväl som pedagogerna, delaktiga i kvalitetssäkrings-
processen. Detta förhållande gäller såväl för försöks- som referensskolorna. 
 
Vad gäller innehållet i det som ska bedömas, d.v.s. målbeskrivningarna, så ger en analys vid 
handen att skolorna inriktar sig på att få besked om hur långt eleven kommit i sina studier. 
Likhetstecken sätts alltså mellan begreppen inflytande och prestation. Var bildningsaspekten, 
som är ett incitament i dagens skola, kommer in upplyser inte något dokument om. 
Arbetsmiljödelen, som är den andra delen i detta tudelade strävansmål, beskrivs också i 
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bedömningarna och utvärderas i de flesta fall muntligt, med diskussion etc. Vad som anses 
vara en låg eller hög grad av måluppfyllelse i detta avseende nämns det dock ingenting om. 
Skolorna bara konstaterar att bedömning har skett. Hur mycket, eller till vilken grad, eleven 
tar personligt ansvar för sin arbetsmiljö, blir aldrig klargjort. 
 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det 
inre arbetet i skolan 
 
Detta mål att sträva mot återfinns i ringa mängd bland dokumenten från de olika skolorna. 
Fokus är av naturliga skäl inriktade på eleven, men även en inriktning mot pedagoger åter-
finns . 
 

”Samma enkät som tidigare användes ska användas i maj 2001.” (R)  
 
”En nulägesanalys i augusti visade även att elever ännu inte hade inflytande över det individuella 
arbetet i svenska och matematik. Även inflytande i andra ämnen behövde förbättras.” (F)   
 
”Bedömningen visar att variationerna är stora mellan klasser/lärare/grupper. Många lärare planerar ALL 
undervisning tillsammans med eleverna medan några få arbetar mera traditionellt.” (F) 

 
Beskrivningen av genomförda bedömningar blir ibland svårtolkad. Det först presenterade 
citatet visar på denna svårighet.  
 
Vid dokumentationen av det successivt större inflytandet som eleven ska ha över sina studier, 
ser vi att skolorna är intresserade av graden av elevinflytande i olika undervisningsämnen. 
Någon uttalad tanke om att undersöka elevens åsikter om det inre arbetet på skolan finns det 
däremot inte. Inte heller finns det några bedömningar som behandlar om eleven successivt 
skaffat sig ett inflytande på något sätt. 
 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga 
att arbeta i demokratiska former 
 
Av kanske naturliga skäl är detta strävansmål elevcentrerat och därför omnämns inte pedago-
ger i dokumentationen av detta mål.  
 

”…klassråd/vecka, elevråd 1/månad, miljöråd/månad.” (R) 
 
”Bedömning av elevinflytande år 7 – 9 har skett genom enkätundersökning. Elevrådets styrelse har 
ansvarat för detta.” (F) 
 
”Dels att det formella inflytandet genom klassråd, elevråd och matråd fått en tydligare struktur och 
kommit att värderas högre hos elever och personal.” (F) 

 
Den grundläggande tanken som framkommer av dokumentationen av bedömning av detta mål 
är att eleven genom att praktisera ett formellt inflytande samtidigt lär sig mer om demokratins 
principer. Dessutom utvecklas förmågan att arbeta i demokratiska former enligt detta synsätt.  
 
Vid analys av ovan nämnda dokumentation kan vi konstatera att skolorna inte skriver hur man 
utvecklar sin förmåga, bara att man arbetar efter demokratiska principer. Ett processtänkande 
inom skolornas kvalitetssäkring är således inte framträdande i dokumenten.    
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3.3.5 Dokumentationsprocessen avseende Ansvar och inflytande 
 
Den sammanfattning som följer består dels av ett översiktsdiagram med avseende på 
skolornas dokumentation för åren 1999–2002 som beskriver processen mot ökad målupp-
fyllelse, dels av en sammanfattande kommentar om dokumentationen av strävansmålen inom 
området Ansvar och inflytande. 
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Diagram 3.3 Sammanställning av försöksskolors och referensskolors dokumentation av mål, åtgärder, resultat 
och bedömningar, andelen skolor där dokumentation inom målområdet Ansvar och inflytande finns 
 
Vid en jämförelse över år framkommer tydligt att andelen skolor som dokumenterar de fyra 
momenten mål, genomförda åtgärder, resultat och bedömning inte visar någon enhetlig 
utveckling. Vad som dock kan sägas vara gemensamt för de undersökta skolorna är att det vid 
år 2001 har skett en markant ökning av dokumentationen. Det är i första hand antalet 
dokumenterade mål som har ökat. Dessa båda iakttagelser gäller såväl för försöksskolorna 
som för referensskolorna. Likaså gäller för båda skoltyperna att målbeskrivningarnas andel 
visar en nedgång år 2002. Detta kan ej förklaras med att man på vissa skolor lämnar en 
kvalitetsredovisning efter kalenderår.  
 
Målskrivningarna är ofta allmänt hållna i samtliga undersökta dokument. Dock utgör 
försöksskolorna och framför allt de som har skolats in i TÖFT-modellen undantag från detta 
konstaterande. Att målskrivningar är ett led i en kvalitetssäkringsprocess blir tydligt i dessa 
skolors dokument. Ett uttalat processtänkande framstår därigenom här. 
 
De två första strävansmålen beskriver eleven antingen som ett subjekt eller ett objekt. Eleven 
ses antingen som en människa, som måste styras, eller som en aktiv varelse, som kan agera på 
egen hand. Vid skrivningen av det tredje strävansmålet (demokratimålet) beskrivs eleven 
enbart med utgångspunkt från det sistnämnda perspektivet. 
 
Några försöks- och referensskolors formulering av det tredje strävansmålet är en beskrivning 
av redan fungerande demokratiska uttrycksformer i den obligatoriska skolan, såsom klassråd 
etc. Detta sätt att dokumentera kan tolkas som att det saknas en progressionstanke för målets 
förverkligande. Processtanken uteblir sålunda även här.   
 
Vid sidan om målbeskrivningar är genomförandedelen den del som både försöks- och 
referensskolor mest nämner i sina dokument. Samma tendens gäller även för detta område 
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som för målskrivningar när det gäller årsöversikten. Även här visar år 2001 flest andelar 
dokument. 
 
Skolorna tycks anse att arbetslagen är de som bäst genomför det andra strävansmålet (eleven 
ska successivt få större inflytande), medan det första målet (ansvar) och det tredje (demokra-
tiska former) kan förverkligas genom en aktiv elev. 
 
Dokumentationen av genomförandet av de tre strävansmålen, blir beskrivningar av faktiska 
förhållanden. Det är ytterst få undersökta skolor som gör kopplingar till målbeskrivningar. 
Genom att beskriva hur en verksamhet redan fungerar och inte koppla vare sig framåt eller 
bakåt i dokumentationsprocessen, framkommer att det saknas ett processtänkande i skolornas 
kvalitetsarbete. Detta gäller både för försöks- som referensskolorna. 
 
En relativt liten andel skolor, har beskrivit resultat i sina dokument genom åren. 
Referensskolornas andel har inte nått upp till samma nivå som det var år 1999, det år som 
försöksverksamheten började. Försöksskolorna har haft en eskalerande utveckling, men med 
en nedgång för år 2002. Förhållandet kring det sistnämnda årets låga andel, som även gäller 
referensskolorna, kan förklaras med den sedan tidigare omnämnda redovisningsrutinen 
(kalenderår).  
 
Ytterst sällan redovisas några konkreta resultat. De få dokumentationer som görs är ofta 
presentationer av lösryckta resultat, där det inte syns någon koppling till uppsatta mål. Endast 
vid några få skolor ser man en sådan koppling. 
 
De skolor som har dokumenterat bedömning har följt samma utveckling som de som doku-
menterat resultat. Undantag utgör dock samtliga undersökta skolor gällande år 2001, då 
bedömningar finns med i nästan alla skolors undersökta dokument. 
 
Bedömningsmetoden i de båda skolformerna består ofta av skriftliga enkäter. Även en skrift-
lig nulägesanalys förekommer i en försöksskola. Men bedömningarna sker också i muntlig 
form vid tillfällen som klassråd, utvecklingssamtal etc. i de båda skolformerna. Ofta har både 
försöks- och referensskolorna preciserade mål att utvärdera mot när det gäller elevens 
personliga ansvar. Här finns det således ett processtänkande. När det däremot gäller bedöm-
ning av elevens successiva inflytande över sin utbildning eller över det inre arbetet i skolan, 
finns det inget bedömningsunderlag bland referensskolorna. 
 
Bedömning av demokratimålet sker ofta i form av beskrivning av redan befintliga arenor för 
elevinflytande som klassråd, miljöråd etc. Detta gäller både försöks- och referenskolorna. 
Men bland försöksskolorna förekommer även dokumentation av bedömningar kring detta 
strävansmål i form av enkäter, nulägesanalyser och samtal på klassråd. 
 
 
3.4 Dokumentationsprocessen, en sammanfattning 
 
Vår avsikt med detta avsnitt är att sammanfattande belysa samtliga tre målområden och den 
dokumentationsprocess som genomförts av de olika skolorna i undersökningen. Vi fokuserar 
särskilt på jämförelser mellan försöks- och referensskolor, kvantitet och kvalitet i processerna 
samt skolornas prioriteringar. 
 
Vid studier av processens första del, målformuleringar, märks en tydlig utveckling över tid. 
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Såväl försöks- som referensskolor uppvisar en ökning av antalet mål under perioden. Här 
finns inga större skillnader mellan dem som ingår i försöket utan timplan och dem som står 
utanför.  
 
En genomgående tendens är att målen är mycket allmänt eller övergripande formulerade. I 
vissa fall är försöksskolorna något mer praktiskt orienterade i sina mål än referensskolorna. 
Ofta är kopplingen till Lpo 94 svag och målbeskrivningarna täcker inte in samtliga strävans-
mål, inte ens om man ser över hela undersökningsperioden. I vissa fall har skolorna också 
övertagit de kommunalt fastställda målen och gjort dem till lokala mål. Sammantaget ger 
analysen en bild av mål som inte utgör en god utgångspunkt för resten av processen; för 
dokumentation av genomförda åtgärder, resultat och bedömning. Försöks- och referensskolor 
visar här upp stora likheter med varandra. 
 
Studier av processens andra del, dokumentation av genomförda åtgärder, uppvisar liknande 
drag som målformuleringarna. Här ses en ökning av antalet dokumentationer över tid, men 
tydligt är också att långt ifrån samtliga mål har fått ett dokumenterat genomförande. 
Kopplingarna bakåt i processen är alltså svaga, kanske åtminstone delvis beroende på 
kvaliteten i målformuleringarna. Ett undantag är de få skolor i undersökningen som använder 
den s.k. TÖFT-metoden som ger ett bättre processtänkande 
 
Förutom den svaga kopplingen till processen i övrigt uppvisar dokumentationen av de 
åtgärder som skolorna vidtagit för att nå målen vissa andra brister. De är ofta beskrivningar av 
faktiska förhållanden och saknar ett mål som utgångspunkt. Överlag är också antalet belagda 
dokumentationer av åtgärder betydligt färre än antalet dokumenterade mål. 
 
Dokumentationen av resultaten av arbetet med de tre målområdena uppvisar en viss ökning 
av antalet belägg, framförallt inom delområdet Kunskaper. Inom de övriga områdena är 
utvecklingen av antalet belägg ojämn eller obefintlig. En tendens finns till att andelen 
resultatredovisningar är större från försöksskolorna än från referensskolorna.  
 
Dokumentationen av resultat tycks inte heller vara en prioriterad verksamhet hos de 
deltagande skolorna. De resultat som redovisas är sällan konkreta utan ofta mycket allmänt 
hållna. Det är vanligt med beskrivningar av organisationsförändringar och resultat som är 
lösryckta ur sitt sammanhang och ur processen. Även här finns nationella strävansmål som 
saknas i redovisningen. 
 
Dokumentationen kring skolornas bedömning liknar till sin karaktär i hög grad skolornas 
behandling av resultatredovisningen. Här finns en viss kvantitativ ökning över den undersökta 
perioden, men också många kvalitativa brister. I några fall saknas dokumentation helt, både på 
vissa skolor och under vissa år, samt för vissa mål, såväl nationella som lokala. Dessa 
konstateranden gäller i lika hög grad försöks- som referensskolor. 
 
Den del av bedömningen som vardagligen görs av lärarna och då ofta tillsammans med en 
elevgrupp, saknas i dokumentationen. Lärarnas erfarenheter blir på detta sätt inte synliggjorda 
när de inte används i skolans förbättringsarbete. Ej heller lyfts elevernas synpunkter eller 
åsikter från olika råd och liknande verksamhet fram i dokumenten. 
 
När man ska bedöma graden av måluppfyllelse är det viktigt att det finns en koppling bakåt i 
processen till resultat och mål. Hos såväl försöks- som referensskolor är denna koppling ofta 
bristfällig och ibland helt avbruten i de dokument som undersökts. De metoder som används 
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för att åstadkomma bedömningen är i huvudsak enkäter, samtal med elevgrupper och hörande 
av befintliga arenor för elevinflytande som elevråd och liknande. Ibland görs bedömningar 
utan att det finns ett mål att utvärdera mot och ibland saknas bedömning av ett formulerat mål. 
I de dokument som undersökts saknas alltså uttryck för ett utvecklat processtänkande. 
 
Överlag kan vi också konstatera att det i dokumentationen av processens olika delar finns en 
tydlig inriktning mot att beskriva formerna för arbetet mot målen. Innehållet i målet berörs i 
mycket liten utsträckning. Organisation, arenor och schemateknik uttrycks istället för 
gemensamma ställningstaganden kring värdegrund och elevers framtida förmågor. 
 
Några strävansmål utmärker sig genom de prioriteringar som skolorna har gjort. Mål för 
miljöarbetet inom delområdet Normer och värden är mycket frekvent förekommande hos både 
försöks- och referensskolor, och målen är ofta formulerade så att de blir utvärderingsbara. 
Under den efterföljande processen behandlas målen även om det ofta hänvisas till redan 
pågående aktiviteter och arenor för arbetet. På ett liknande sätt behandlas strävansmålet om 
utvecklande av kunskaper och målet kring elevens utvecklande av sitt eget sätt att lära. 
Ytterligare ett vanligt förekommande mål är det om att ge eleven trygghet inom delområdet 
Kunskaper. Det frekventa bruket av målformuleringar som finns i dokumenten följs inte alls 
upp i de senare delarna av processen. Tillsammans med flera andra mål försvinner de i 
processen. Försöks- och referensskolor skiljer sig inte åt på denna punkt heller. 
 
Sammantaget menar vi att det är omöjligt att med dokumenten som grund påstå att det finns 
en målstyrning som fungerar. Även om målformuleringar ofta görs och i allt högre grad över 
tid, så är de alltför ofta inte möjliga att använda senare i processen. Det saknas en röd tråd 
mellan mål, genomförda åtgärder, resultat och bedömning i alldeles för många fall. Processens 
olika delar blir då isolerade öar i skolornas arbete. Dessutom saknas dokumentation kring ett 
relativt stort antal nationella strävansmål i många skolor, även om vi ser över hela den 
fyraåriga undersökningsperioden. Det stora antalet formulerade mål och den kvantitativa 
ökningen är positiv men därefter saknas en medveten uppföljning.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att jämförelsen mellan hur dokumentationen sker vid de 
skolor som deltar i försöket utan timplan och de skolor som står utanför visar att försöks-
skolorna har en mer omfattande dokumentation. 
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4 LÄRARRÖSTER OM UTBILDNINGEN 
 
Detta kapitel syftar till att beskriva lärarnas syn på arbetet med de övergripande 
strävansmålen. Kapitlet inleds med en beskrivning av de lärare som ingår i undersökningen, 
av undersökningsinstrumentet samt analysarbetet. Härefter följer tre avsnitt som behandlar de 
målområdena: Normer och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande. Dessa är struktu-
rerade på ett likartat sätt. Vi inleder avsnitten med en statistisk analys av lärarnas svar på tre 
slutna frågor, varefter följer en kvalitativ bearbetning av svar på öppna frågor i lärarenkäten. 
Vi avslutar kapitlet med en sammanfattande analys. 
 
 
Lärare i utvärderingen 
 
Enkäten lämnades till 272 lärare på de elva skolorna. Vi har fått svar från 211 lärare, vilket 
innebär en svarsfrekvens på 77 procent. I nedanstående tabell redovisas antal och andel 
svarande vid de elva skolorna 
 
Tabell 4.1 Svarande och bortfall vid de elva skolorna 
 
Skola 

Andel av samtliga 
svarande 

Antal svar Bortfall 
antal 

Bortfall 
andel 

F1 0,05   11   4 0,27 
F2 0,18   38   4 0,09 
F3 0,14   30   4 0,12 
F4 0,10   21 17 0,45 
F5 0,05   11   0 0,00 
F6 0,06   13   4 0,24 
F7 0,11   23   6 0,21 
F8 0,02     5   2 0,29 
R9 0,15   32   8 0,20 
R10 0,06   13   8 0,38 
R11 0,07   14   4 0,22 
summa 1,00 211 61 0,23 
 
Av de svarande lärarna tillhör 152 (72%) försöksskolor, medan 59 lärare (28%) kommer från 
referensskolorna. 41 lärare (21%) från försöksskolorna och 20 lärare (25%) från 
referensskolorna har valt att avstå från att besvara enkäten. Anledningen till att vissa av 
referensskolornas lärare inte har gett svar på enkäten skulle kunna vara att de inte känner det 
angeläget eftersom de inte deltar i försöksverksamheten.  
 
Även på en försöksskola (skola 4) är bortfallet relativt stort. Anledning till att dessa lärare har 
valt att avstå från att besvara enkäten är oklar. Det finns anledning att fundera över bortfallets 
betydelse för denna skolas resultat. Ett antagande skulle kunna vara att de lärare som inte 
besvarat enkäten är negativa till försöksverksamheten. Detta skulle i så fall betyda att den 
aktuella skolans resultat är mer negativt än vad denna rapport visar.   
 
Då vi speciellt intresserade oss för svaren från försöksskolornas lärare har vi valt ut 
bakgrundsvariabler som möjligen kan förklara inställningen till försöksverksamheten. Dessa 
bakgrundsvariabler utgörs av skoltillhörighet, kön, antal år i yrket, antal år på den aktuella 
skolan, lärarutbildning, tjänstgöringens förläggning vad gäller skolår och undervisningsämne. 
Jämförelser med utgångspunkt i bakgrundsvariablerna redovisas endast i de fall det 
förekommer statistiskt säkerställda skillnader. 
 
Uppgifter om lärarnas skoltillhörighet liksom kön hämtade vi från enkäterna. När det gäller 
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bakgrundsvariabeln kön kan vi konstatera att 27 procent är män och 73 procent kvinnor på 
försöksskolorna.  
 
Vi bad lärarna uppge antal år i yrket respektive antal år på skolan för att om möjligt se om 
detta kan samvariera med uppfattningen om försöket. Svaren är grupperade enligt 
nedanstående tabell. Svar på en av frågorna eller på båda frågorna saknas från åtta lärare. 
 
Tabell 4.2  Antal år i yrket relaterat till år på skolan  
 År på skolan 
 0-5 6-10 11-20 21-40 summa 
År i yrket antal andel antal andel antal andel antal andel antal andel 
0-5 41 0,28   1 0,01   0 0,00   0 0,00   42 0,29 
6-10 10 0,07   8 0,06   0 0,00   0 0,00   18 0,12 
11-20 12 0,08   9 0,06 10 0,07   0 0,00   31 0,21 
21-40   8 0,06 10 0,07 19 0,13 16 0,11   53 0,37 
summa 71 0,49 28 0,19 29 0,20 16 0,11 144 1,00 
 
Lärare som hade varit yrkesverksamma i mindre än tre år kunde avstå från att besvara 
enkäten, eftersom flertalet frågor gällde bedömning av förändringar under de tre senaste åren. 
Bland de svarande återfinns trots detta en stor andel lärare i grupperna 0-5 år i yrket liksom i 
gruppen 21-40 år i yrket. Försöksskolorna och referensskolorna skiljer sig inte åt vad gäller 
åldersfördelningen.  
 
För att om möjligt kunna studera utvärderingens resultat utifrån bakgrundsvariabler knutna till 
lärarnas undervisningssituation ställde vi frågorna: ”I vilka skolår har du din huvudsakliga 
tjänstgöring?” samt ”Vilken lärarutbildning har du?”. 
 
I nedanstående tabell visas fördelningen av de svarande lärarna på olika skolår och deras 
utbildningsbakgrund. I de fall lärare undervisar inom andra åldersgrupperingar än de nedan 
angivna har vi fört tidigarelärare (lärare med utbildning mot skolår 1-7) till gruppen 4-6 och 
senarelärare (lärare med utbildning mot skolår 4-9) till gruppen 6-9. Skolår 4 och skolår 6 
finns med på två ställen i tabellen. Detta beror på att vi har placerat in lärarna utifrån deras sätt 
att lämna uppgifter om vilka skolår de undervisar mest. Svar från 25 lärare har inte kunnat 
placeras in i nedanstående kategorier och redovisas inte i nedanstående tabell. 
 
Tabell 4.3 Lärarnas utbildning relaterad till undervisningsgruppens skolår 

Undervisningsgruppens skolår 
0-4 4-6 6-9 summa 

 
 
Utbildning antal andel antal andel antal andel antal andel 
förskollärare   7 0,05   1 0,01   0 0,00     8 0,06 
fritidspedagog   0 0,00   0 0,00   1 0,01     1 0,01 
lågstadielärare 15 0,12   8 0,06   0 0,00   23 0,18 
tidigarelärare   6 0,05 11 0,09   9 0,07   26 0,20 
mellanstadielärare   1 0,01 16 0,13   6 0,05   23 0,18 
senarelärare   0 0,00   1 0,01 19 0,15   20 0,16 
ämneslärare   0 0,00   1 0,01 17 0,13   18 0,14 
adjunkt   0 0,00   0 0,00   8 0,06     8 0,06 
summa 29 0,23 38 0,30 60 0,47 127 1,00 
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För att kunna relatera lärarnas svar till skolår och undervisningsämne formulerade vi två 
påståenden i enkäten enligt nedan:  
 

 Jag undervisar i många ämnen i skolår _____ och tänker därför inte på något speciellt ämne när jag 
svarar. 

 Jag undervisar mycket i ____________ och tänker därför på undervisningen i detta ämne i skolår 
______när jag svarar. 

 
I nedanstående tabell redovisas lärarnas ämnen relaterade till de skolår där de har sin 
huvudsakliga tjänstgöring. Det saknas uppgifter om skolår från tolv lärare. 

 
Tabell 4.4 Lärarnas undervisningsämne relaterat till undervisningsgruppens skolår  

Undervisningsgruppens skolår 
0-4 4-6 6-9 summa 

 
 
Ämne antal andel antal andel antal andel antal andel 
svenska   0 0,00   2 0,01   2 0,01   4 0,03 
sv/eng/ma   0 0,00   0 0,00   1 0,01   1 0,01 
sv/eng   0 0,00   0 0,00   2 0,01   2 0,01 
ma/idrott   0 0,00   0 0,00   1 0,01   1 0,01 
matematik   0 0,00   2 0,01   5 0,04   7 0,05 
ma/no   0 0,00   1 0,01   3 0,02   4 0,03 
språk   2 0,01   4 0,03 11 0,08 17 0,12 
samhällsorient. ämnen    0 0,00   0 0,00   7 0,05   7 0,05 
sv/so   0 0,00   0 0,00   2 0,01   2 0,01 
naturorient. ämnen   0 0,00   0 0,00   4 0,03   4 0,03 
so/idrott   0 0,00   0 0,00   1 0,01   1 0,01 
idrott   0 0,00   0 0,00   3 0,02   3 0,02 
bild   0 0,00   0 0,00   2 0,01   2 0,01 
hemkunskap   0 0,00   0 0,00   3 0,02   3 0,02 
slöjd   0 0,00   1 0,01   5 0,04   6 0,04 
musik   0 0,00   0 0,00   3 0,02   3 0,02 
ej uppgett ämne 30 0,21 30 0,21 13 0,09 73 0,52 
summa 32 0,23 40 0,29 68 0,49 140 1,00 
 
Flertalet lärare i de tidigare skolåren har inte uppgett något undervisningsämne, då de i stället 
har valt svarsalternativet ”Jag undervisar i många ämnen…”. För att möjliggöra tydliga 
resultatredovisningar har vi sammanfört undervisningsgruppens skolår till tidigaregrupper 
respektive senaregrupper. Till tidigaregrupper har skolår 0-6 förts, medan skolår 6-9 har förts 
till senaregruppen. Det är således lärarnas egna beteckningar på uppgifter om vilka skolår de 
undervisar i som har fått styra indelningen. Även lärarnas ämnesinriktningar är sammanförda 
enligt nedan. Vi har härvid tvingats bilda en grupp med ”övriga ämneskombinationer” av de 
lärare som ej har gått att hänföra till någon av de andra grupperna. 
 
Tabell 4.5 Lärarnas ämne (grupperade) relaterat till undervisningsgruppens skolår (grupperade) 

Undervisningsgruppens skolår  
tidigaregrupp senaregrupp summa 

 
 
Ämne antal andel antal andel antal andel 
svenska   2 0,03   2 0,03   4 0,06 
ma/no   3 0,04 12 0,18 15 0,22 
språk   6 0,09 11 0,16 17 0,25 
sv/so   0 0,00   9 0,13   9 0,13 
praktisk/estetiska   1 0,02 16 0,24 17 0,25 
övriga ämneskombinationer   0 0,00   5 0,08   5 0,08 
summa 12 0,18 55 0,82 67 1,00 
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Av de 67 lärare som har uppgett vilket eller vilka ämnen de undervisar i återfinner vi flertalet i 
undervisningen av senaregrupperna. De största ämnesgrupperna är här praktiskt-estetiska 
ämnen, ma/no och sv/so. Fyra lärare har endast uppgett ämnet svenska och har därför fått 
utgöra en egen grupp.  
 
Utifrån ovanstående genomgång kan vi konstatera att de lärare som har besvarat enkäterna 
inte utgör någon extremgrupp utan är normalt fördelade vad gäller olika bakgrundsvariabler.  
 
 
Enkäter 
 
Enkäten, som bestod av både öppna och slutna frågor, var uppdelad i de tre målområdena 
Normer och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande. Inom varje område ställde vi 
samma slutna frågor till vart och ett av strävansmålen i syfte att mäta förändringar av 
förutsättningarna för arbetet, försökets roll i förändringarna samt bedömning av den egna 
elevgruppens strävan mot målen.  
 
Den statistiska analysen baseras på svar från tre likalydande frågor som ställs till vart och ett 
av strävansmålen, nämligen: 
 

• Hur har förutsättningarna i arbetet mot att nå ovanstående mål förändrats under de tre senaste åren? 
• Vilken roll spelar försöket för arbetet mot målet? 
• Hur bedömer du dina elevers nuläge utifrån nedanstående strävansmål? 

 
I syfte att mäta förändringar ställde vi frågan: ”Hur har förutsättningarna i arbetet mot att nå 
nedanstående mål förändrats under de 3 senaste åren?” För att möjliggöra statistiska analyser 
åsattes svarsalternativen numeriska värden, enligt nedan. 
 
 1 – försämrats mycket 
 2 – försämrats något 
 3 – inga förändringar 
 4 – förbättrats något 
 5 – förbättrats mycket 
 
Vid beräkningar av medelvärde utifrån ovanstående skala innebär ett värde över 3,00 således 
att lärarna anser att det har skett en förbättring av förutsättningarna för arbetet mot att nå 
målen. 
 
I denna fråga kunde vi jämföra lärarnas syn på de olika strävansmålen med avseende på 
förändringar av förutsättningar för arbetet med dessa. Vi kunde också söka skillnader och 
likheter mellan skolor som deltar i försöket och skolor som inte deltar genom att beräkna de 
båda gruppernas medelvärde. Med hjälp av variansanalys har vi kunnat bedöma om det finns 
statistiskt säkerställda skillnader mellan de båda grupperna. För att ytterligare studera 
försökets utfall enligt lärarna studerades skillnader och likheter mellan lärare grupperade 
enligt tidigare redovisning. Bakgrundsvariabler användes således endast för försöksskolorna.  
 
Eventuella skillnader uttrycks med hjälp av eta2-värden, vilka kan tolkas: 
 
 0,00-0,04 liten skillnad 
 0,05-0,09 medelstor skillnad 
 0,10- stor skillnad  
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I syfte att bedöma hur säkra våra iakttagelser är, markerar vi mått på eventuella 
gruppskillnader med stjärnor enligt gängse mönster. De signifikansnivåer som erhålls vid 
signifikansprövningarna redovisas enligt nedan: 
 
 * skillnaderna mellan försöksskolor och referensskolor är statistiskt säkerställd på 5% signifikansnivå 
 ** skillnaderna mellan försöksskolor och referensskolor är statistiskt säkerställd på 1% signifikansnivå 
 ***  skillnaderna mellan försöksskolor och referensskolor är statistiskt säkerställd på 0,1% signifikansnivå 
 
En signifikansnivå som anges till 5 procent innebär att risken för att slumpen har påverkat 
mätsäkerheten är fem procent, eller med andra ord, de skillnader som redovisas är med 95 
procents säkerhet verkliga gruppskillnader. 
 
I syfte att ytterligare kunna belysa lärarnas syn på förändringar uppmanade vi dem att ”Berätta 
om förändringarna inom detta område!”. Svaren på denna uppmaning kategoriserades och 
bildar olika teman som redovisas i kapitel fyra.  
 
För att kunna studera försökets roll i förändringarna ställde vi frågan: ”Vilken roll spelar UTP 
(undervisning utan timplan) för arbetet mot målen?” Till denna fråga fanns svarsalternativen: 
 

• Försöket försvårar arbetet mot målet 
• Försöket påverkar inte alls arbetet mot målet 
• Försöket underlättar arbetet mot målet 

 
I de tabeller som hör till denna fråga uppger vi antal och andel lärare som har valt de olika 
svarsalternativen. Det interna bortfallet varierar för de olika målen. Andelen syftar därför på 
andelen av de svarande som har valt respektive alternativ. I analysen av svaren jämför vi 
uppfattningar om hur de olika målen påverkats. Målen rangordnas i tabellerna efter lärarnas 
åsikter om försökets betydelse, så att de mål som har påverkat mest i positiv riktning står 
överst i tabellerna.  
 
Denna fråga ställdes endast till de skolor som deltar i försöket. Vi kunde här jämföra 
uppfattningar om hur de olika strävansmålen påverkades, liksom om uppfattningarna skiljde 
sig åt mellan olika lärargrupper. För att jämföra olika lärargruppers inställning till försökets 
roll använde vi bakgrundsvariabler från försöksskolornas lärare. Vid analyserna använde vi 
Chi2-beräkningar och Cramers Index. Dessa beräkningar redovisas i löpande text efter den 
inledande översikten över svaren inom området. 
 
Ytterligare en sluten fråga gällde lärarnas bedömning av den egna elevgruppens ”resultat” 
med avseende på vägen mot strävansmålen. Vi frågade lärarna hur långt de ansåg att deras 
elevgrupp hade kommit i sin strävan mot målen. För att kunna göra jämförelser, utan att 
behöva ta hänsyn till att elever i t.ex. de tidiga skolåren naturligtvis inte kan ha kommit lika 
långt i sin strävan mot målen som elever i senare skolår, bad vi lärarna att jämföra med hur det 
brukar vara i åldersgruppen. Frågan löd: ”Hur bedömer du dina elevers nuläge utifrån 
nedanstående strävansmål?” Vi bad lärarna att svara utifrån preciseringen ”Jämfört med elever 
i samma åldersgrupp har min undervisningsgrupp…” och svarsalternativen: 
 
 1 – inte alls kommit lika nära målet 
 2 – inte riktigt kommit lika nära målet 
 3 – kommit lika nära målet 
 4 – kommit något närmare målet 
 5 – kommit mycket närmare målet 
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Värden över 3,00 innebär således att läraren har bedömt att den egna elevgruppen är närmare 
målet än vad elever i motsvarande ålder brukar vara.  
 
Med hjälp av denna fråga kunde vi jämföra lärarnas syn på de olika strävansmålen med 
avseende på hur den nuvarande elevgruppen ligger till. Vi kunde också söka skillnader och 
likheter mellan skolor som deltar i försöket och skolor som inte deltar, liksom mellan olika 
lärargrupper vid försöksskolorna. Beräkningar och olika statistiska mått för svaren till denna 
fråga har använts enligt redovisningen ovan. 
 
Vi uppmanade lärarna att berätta om förändringar inom respektive målområde. Svaren på 
dessa frågor har kategoriserats och redovisas i form av citat från enkäterna. Eftersom samma 
fråga ställdes för varje målområde har lärarnas svar ordnats efter under vilket målområde det 
förekommer i enkäterna.  
 
 
4.1 Normer och värden 
 
Denna del av rapporten avser att belysa hur lärarna ser på arbetet med strävansmålen med 
avseende på Normer och värden. Avsnittet är indelat i Förändrade förutsättningar, Försökets 
betydelse, Måluppfyllelse samt Beskrivning av förändringar. Den statistiska redovisningen 
följs av citat från lärarnas svar på de öppna frågorna. 
 
 
4.1.1  Förändrade förutsättningar 
 
I tabellen nedanför jämförs lärarnas inställning till huruvida det under de tre senaste åren har 
skett en förbättring av förutsättningarna för arbetet med att nå målen eller ej. Som tidigare 
nämnts är värden över 3,00 uttryck för att lärarna anser att det skett en förbättring. Vi redogör 
också för likheter och skillnader mellan försöksskolor och referensskolor genom att göra en 
beräkning av respektive skolgrupps medelvärde. De mål som fått högst medelvärde på 
försöksskolorna står högst upp i tabellen och de mål som står längst ner har lägst värde.  
 
Tabell 4.1.1   Förändrade förutsättningar i arbetet med att nå målen med avseende på Normer och värden 
 
Mål 

försöks- 
skolor 

referens-
skolor 

 

Skolan ska sträva efter att varje elev M M Eta2 
utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställnings-
taganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter 

 
3,64 

 
3,14 

 
0,08*** 

 
utvecklar respekt för andra människors egenvärde 

 
3,62 

 
3,15 

 
0,06*** 

utvecklar sin förmåga att ta avstånd från att människor utsätts för för-
tryck och kränkande behandl. samt medverkar till att bistå andra männis. 

 
3,56 

 
3,35 

 
0,02* 

kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen 

 
3,51 

 
3,19 

 
0,04** 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv 

 
3,43 

 
3,38 

 
0,00 

 
samtliga mål 

 
3,56 

 
3,22 

 
0,06*** 

 
Förutsättningarna för att arbeta mot ökad måluppfyllelse då det gäller de strävansmålen med 
avseende på Normer och värden har enligt lärarnas värdering förbättrats under de senaste tre 
åren. Detta gäller både försöks- och referensskolor. I två av målen inom området finns det 
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relativt stora statistiskt säkerställda skillnader mellan skolgrupperna. Dessa skillnader gäller: 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 
ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter  

 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar respekt för andra människors egenvärde 

 
För övriga mål finns också vissa skillnader mellan försöks- och referensskolor, även om 
differenserna här är mindre. Tendensen är densamma – försöksskolornas lärare tycker sig ha 
bättre förutsättningar för att arbeta mot dessa strävansmål. Det är tänkbart att tid har skapats 
för att kunna verka mot mobbning, främlingsfientlighet etc. Resultatet av lärarnas bedömning 
gällande miljömålet uppfattar vi att båda skolformerna bedömer förutsättningarna på likartat 
sätt. 
 
Vid analys av lärarnas svar med utgångspunkt i de valda bakgrundsvariablerna, framkommer 
en tydligare bild av förändringarna. Det visar sig vid dessa analyser att skoltillhörigheten 
liksom i vilka skolår och i vilka ämnen lärarna undervisar har mycket stor betydelse för 
bedömningen. 
 
Skoltillhörigheten spelar stor roll för hur lärarna uppfattar förändringarna under de senaste 
tre åren. En försöksskola har medelvärden som genomgående ligger mellan fyra och fem. 
Detta innebär att förutsättningarna avsevärt har förbättrats under de tre sista åren. En 
divergerande åsikt har en annan försöksskola, vars medelvärden hamnar runt tre på samtliga 
mål. Lärarna på denna skola anser således inte att förutsättningarna har förändrats sedan 
försöksverksamheten startade. Att ytterligare studera hur dessa skolor organiserat sin 
verksamhet är av intresse.  
 
Även då undervisningsgruppens skolår används som bakgrundsvsariabel finner vi 
skillnader. Lärarna för tidigare skolår anser att premisserna för att kunna skapa och 
upprätthålla en god fysisk och social miljö har ökat, medan lärarna för senare skolår inte har 
lika positiv inställning. Följande mål avses: 

 
Skolan ska sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett 
vidare perspektiv  

 
Vad gäller de fyra övriga strävansmålen föreligger inga statistiskt säkerställda skillnader 
mellan de olika gruppernas lärare.   
 
Slutligen visade det sig att lärarnas utbildningsbakgrund har betydelse för inställningen till 
förutsättningarna för att arbeta med Normer och värden. Mest positiva är lågstadie/ 
tidigarelärare och minst positiva är ämneslärare och adjunkter. Denna skillnad är statistiskt 
säkerställd för alla fem strävansmålen. 
 
Även ämnestillhörighet har betydelse när det gäller att bedöma förutsättningar att nå målen. 
Det finns en tendens att sv/so-lärare är mest positiva. Medelvärdena för dessa lärare ligger 
strax under fyra på samtliga mål förutom ”miljömålet”. 
 
 
4.1.2 Försökets betydelse  
 
Lärarna på de undersökta försöksskolorna fick värdera hur försöket att ta bort timplanen har 
påverkat arbetet mot målen. Lärarnas svar återges i nedanstående tabell. Vi kan här jämföra 
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uppfattningar om hur de olika målen påverkas liksom om uppfattningarna skiljer sig åt mellan 
olika lärargrupper. Målen är ordnade efter lärarnas uppfattningar om betydelsen av försöket, 
så att de mål som har påverkats mest i positiv riktning står överst i tabellen. Eftersom det 
interna bortfallet varierar för de olika målen, utgår värdena i tabellen från andelen svarande.  
 
Tabell 4.1.2  Försökets betydelse för arbetet mot målen med avseende på Normer och värden 
 
 
 
Mål 

Försöket 
försvårar 

arbetet mot 
målet 

Försöket 
påverkar inte 
alls arbetet 
mot målet 

Försöket 
underlättar 
arbetet mot 

målet 

Skolan ska sträva efter att varje elev antal andel antal andel antal andel 
utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 
ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 
erfarenheter 

 
 

3 

 
 

0,02 

 
 

48 

 
 

0,35 

 
 

85 

 
 

0,62 
 
utvecklar respekt för andra människors egenvärde 

 
0 

 
0,00 

 
59 

 
0,43 

 
77 

 
0,57 

utvecklar sin förmåga att ta avstånd från att människor utsätts 
för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till 
att bistå andra människor. 

 
 

0 

 
 

0,00 

 
 

62 

 
 

0,46 

 
 

73 

 
 

0,54 
kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa för ögonen 

 
1 

 
0,01 

 
61 

 
0,46 

 
71 

 
0,54 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön 
i ett vidare perspektiv 

 
4 

 
0,03 

 
70 

 
0,53 

 
58 

 
0,44 

 
I tabellen kan vi utläsa att flertalet lärare anser att försöksverksamheten har underlättat arbetet 
mot strävansmålen. Det är sammanlagt endast åtta lärare på de tillfrågade försöksskolorna 
som menar att försöket har försvårat arbetet. 
 
De fyra mål som har underlättats av försöksverksamheten handlar om empati, ömsesidig 
respekt och förmåga att skapa förutsättningar för att alla elever ska bli sedda. En möjlig 
förklaring till detta resultat kan vara att deltagandet i försöksverksamheten underlättar 
exempelvis schemabrytande aktiviteter av olika slag där man på skilda sätt arbetar med 
ovanstående strävansmål. Möjligheten att skapa en vardag i skolan där eleverna synliggörs 
och därmed blir bekräftade kan eventuellt också ha förbättrats. 
 
Enbart det sista målet som handlar om miljön har fått flest markeringar på alternativet att 
försöksverksamheten inte påverkar arbetet. Det är samma mål som i skolornas dokumentation 
förekom flest antal gånger. Detta resultat kan vara ett uttryck för att försöksskolorna redan har 
ett etablerat miljöengagemang  och att ett avvecklande av timplanen inte har så stor betydelse.  
 
Även här kan bilden förtydligas på liknande sätt som vid föregående redogörelse. Samma 
variabler som då, nämligen skoltillhörigheten, de skolår läraren undervisar inom samt 
ämnestillhörigheten har betydelse också i detta fall. 
 
Den skola som vid föregående redovisning ansåg att förutsättningarna i stort inte har 
påverkats under de tre senaste åren, anser också i större utsträckning än övriga skolor att 
försöket inte har påverkat arbetet mot målen.  
 
På samma sätt är den tidigare nämnda positiva skolan också positiv till försökets betydelse för 
utvecklingen. Främst gäller detta strävansmålen: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 
ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter 



 63

Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar respekt för andra människors egenvärde 
 
Vid jämförelser mellan lärare för tidigare skolår och lärare för senare år ser vi att det är de 
förstnämnda som anser att försöksverksamheten haft störst betydelse för arbetet med avseende 
på alla fem strävansmålen. Störst skillnad ser vi gällande det första målet där eta2 uppgår till 
0,13*** 
 
När vi jämför olika grupper med utgångspunkt i ämnestillhörighet urskiljer vi liknande 
resultat som vid redovisningen av förutsättningarna för arbetet med strävansmålen. Tendensen 
är fortfarande att det är sv/so-lärarna som i störst utsträckning anser att försöket har 
underlättat arbetet med strävansmålen.   
 
 
4.1.3 Måluppfyllelse 
 
I följande tabell redovisas hur lärarna värderar elevernas arbete mot målen med avseende på 
Normer och värden, grupperade utifrån om skolorna deltar i försöket eller ej. Målen är 
ordnade med det mål som får högst medelvärde i försöksskolorna överst. Ett värde över 3,00 
innebär att lärarna värderat den egna elevgruppen närmare målet än vad elever i motsvarande 
ålder brukar vara. 
 
Tabell 4.1.3  Bedömning av elevernas strävan mot målen med avseende på Normer och värden  
 
Mål 

försöks- 
skolor 

referens-
skolor 

 

Skolan ska sträva efter att varje elev M M Eta2 
 
utvecklar respekt för andra människors egenvärde 

 
3,30 

 
3,15 

 
0,00 

utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter 

 
3,26 

 
3,06 

 
0,01 

kan leva sig in i andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen 

 
3,21 

 
3,13 

 
0,00 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv 

 
3,21 

 
3,14 

 
0,00 

utvecklar sin förmåga att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck 
 och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor. 

 
3,20 

 
3,23 

 
0,00 

samtliga mål    3,21 3,14 0,00 
 
Då det gäller ovanstående mål finns det inga statistiskt säkerställda skillnader mellan försöks- 
och referensskolor. Båda lärargrupperna anser att deras elever har kommit marginellt närmare 
målen i jämförelse med hur åldersgruppen brukar vara. Men vi kan iaktta en tendens till att 
lärarna på försöksskolorna är mer positiva. En förklaring till detta kan vara försöksskolornas 
arbete med empati och respekt för alla människors lika värde.  
 
Vi finner också statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika försöksskolorna. En skola 
har värden på och över 4,00 på alla mål, medan en annan har värden kring 2,80 på alla mål. 
Detta innebär att den sistnämnda skolan anser att eleverna ligger längre bort från målet än vad 
elever i motsvarande ålder gör. Det är samma skola som enligt tidigare beskrivning inte heller 
har ansett att försöket haft någon större betydelse vad gäller måluppfyllelse. 
 
Vi kan också se tendenser till divergerande uppfattningar mellan då lärarna grupperas utifrån 
undervisningsgruppens skolår. Tidigarelärarna anser att eleverna i större utsträckning har 
kommit närmare målet än vad senarelärarna gör. Värdena för de förstnämnda ligger runt 3,20 
och detta gäller för alla fem strävansmålen.  
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Vid jämförelse mellan de olika ämnesgrupperna urskiljer vi olikheter i uppfattningar om 
elevernas resultat. Sv/so-lärarna värderar elevernas strävan mot måluppfyllelse högt medan 
språklärarna anser att eleverna inte kommit lika långt som elever i motsvarande ålder brukar 
ha gjort. Här ligger värdena för fyra av målen runt 2,80 för språklärarna.  
 
 
4.1.4 Beskrivning av förändringar 
 
Lärarna anmodades att berätta om förändringarna av arbetet kring de fem strävansmålen. 
Svaren sammanställdes och kategoriserades i följande rubriker: 
 

Vi prioriterar på ett nytt sätt 
Vi har värdegrunden som skolämne 
Vi individualiserar 
Vi har fått en minskad vuxentäthet 
Skolan har fått en allt viktigare roll 

 
 

Vi prioriterar på ett nytt sätt 
 
Lärarna uttrycker en tillfredsställelse över att kunna göra prioriteringar till förmån för olika 
typer av etiska samtal. Möjligheterna att schemalägga vissa aktiviteter framhålls. Att skapa 
regelbundenhet i mötet med eleverna för att genomföra samtal kring dessa frågor, ses som 
något väsentligt. Då kan också tidigare tillfälliga insatser bytas ut mot en mer reguljär och 
långsiktig verksamhet. 
 

”Schemabundna tider för etiska diskussioner.” (F) 
 
”Tid ges/tas för mer diskussioner eftersom schemat inte är så detaljstyrt.” (F) 
 
”UTP gör att man kan arbeta med detta utan att fastna vid antalet timmar som skall göras i övriga 
ämnen.” (F) 
 
”Jag har infört tema Identitet under en hel termin.” (F) 
 
”Större frihet att använda tid till samtal om empati.” (F) 

 
I referensskolornas svar syns inga uttryck för en regelbunden och schemalagd undervisning 
inriktad på värdegrundsfrågor. Inom ramen för befintlig verksamhet försöker man nå 
värdegrundsmålen genom att lägga in dessa frågor i annan verksamhet. 
 

”Tas upp på klassråd.” (R) 
 
”Men överlag tycker jag all personal arbetar för att utveckla barnets etiska ställningstagande.” (R) 

 
En viss tveksamhet märks ibland när lärarna ska göra prioriteringar mellan olika moment i 
undervisningen. Här har flexibiliteten en baksida: 

 
”Tid kan prioriteras för detta, kanske dock på bekostnad av ’skolämnen’.” (F) 

 
Ofta väljer lärarna att lyfta fram det goda samtalet; att skapa tid för diskussion och en verklig 
dialog. Förutsättningarna har förändrats på så sätt att man nu har tid för att låta undervis-
ningen bli en dialog som får ta sin tid. 
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”Låter barnen tala mer, kompissamtal.” (F) 
 
”Tid för diskussion…” (F) 
 
”… samtalar för att eleverna ska förstå.” (F) 

 
 
Vi har värdegrund som skolämne 
 
Lärarsvaren visar att innehållet i undervisningen riktas mot värdegrundsfrågor. Här före-
kommer förutom de ovan nämnda etiska samtalen också diskussioner kring EQ och empati. 
 

”EQ på schematid.” (F) 
 
”Ett tydligare värdegrundsarbete.” (F) 
 
”Värdegrund på schemat.” (F) 

 
I svaren kan man också se lokala uttryck för hur man arbetar med värdegrundsfrågor genom 
att skapa sina egna ämnesområden att arbeta med. Ett sådant exempel är ”SET” som uttytt står 
för ”social emotionell träning”. 
 
 
Vi individualiserar 
 
Svaren tyder på en utveckling mot att eleven får ett allt större inflytande över sin situation och 
att skolan försöker individualisera i allt högre grad. Elevernas möjligheter att göra egna 
ställningstaganden utvecklar deras medvetenhet. 
 

”…många tillfällen för elever att ta eget ställningstagande.” (R) 
 
”Eleverna har fått mer inflytande över sin studiesituation.” (R) 
 
”Låta elever arbeta med individuella mål.” (F) 
 
”Individuella planeringar, kunskapstrappor.” (F) 
 

På den här punkten finns stora likheter mellan hur försöksskolor och referensskolor uttrycker 
sig. 
 
 
Vi har fått en minskad vuxentäthet 
 
Ett problem som såväl försöks- som referensskolor påpekar är att man upplever att 
vuxentätheten i skolan minskar och att barngruppernas storlek ökar. Om ambitionen dessutom 
är att individualisera och skapa en god dialog upplevs de stora klasserna som svårhanterliga. 
 

”Etiska frågor, det har försvårats därför att klasserna blivit större.” (F) 
 
”Utan timplan har skapat bättre förutsättningar, men varje elev har fått mindre tid eftersom klasserna har 
blivit större.” (F) 
”Det stora barnantalet i klasserna gör arbetet tungt och man har mindre tid för varje barn.” (F) 
 
”Minskad vuxentäthet.” (F) 
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Skolan har fått en allt viktigare roll 
 
Flera lärare påpekar också att skolan får en allt viktigare roll på grund av 
samhällsutvecklingen. Hemmens roll har förändrats och värdegrundsfrågor tränger sig på 
lärarna och eleverna i en allt större omfattning.  
 

”Föräldrar hinner inte med detta hemma.” (F) 
 
”Eleverna nu är mycket mer medvetna om sin och andras livssituation genom radio, TV, massmedia.” 
(F) 
 
”Mycket av traditioner – kultur finns inte i många hem, i skolan finns för lite tid.” (R) 
 
”Arbetar mycket mer medvetet med sociala klimatet, informerar mer föräldrarna om hur/vad vi arbetar 
med.” (F) 
 
”Skolan har närmat sig samhället.” (R) 

 
Att samarbetet med hemmen blir allt viktigare uttrycker såväl försöks- som referensskolor. 
Skolan får överta en del av hemmens tidigare roll som förmedlare av värdegrunden. 
 
 
4.1.5 Lärarröster om Normer och värden 
 
Bilden av försökets inverkan på arbetet mot målen är tydlig. Majoriteten av lärarna anser att 
förutsättningarna för arbetet mot samtliga mål har förbättrats under de senaste tre åren. De 
skolor som är med i försöket har för flertalet mål något mer positiv inställning till 
förändringarna jämfört med referensskolorna. Flertalet lärare anser också att försöket har 
underlättat arbetet med måluppfyllelsen. Vi ser att vissa skolor är mer positiva än andra, att 
lärare för tidigare åldrar är mer positiva och att sv/so-lärarna i högre grad än andra anser att 
förutsättningarna har förbättrats och att försöket har haft en positiv inverkan.   
 
Vad beträffar elevernas resultat i jämförelse med elever i samma åldersgrupp ser inte lärarna 
någon klar skillnad jämfört med det resultat som vanligtvis nås. Vid analysen uppkommer 
ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan försöks- och referensskolor. Men vi kan iaktta en 
tendens som innebär att lärarna på försöksskolorna anser att resultaten med avseende på 
Normer och värden har blivit bättre de tre senaste åren. En anledning till en eventuell brist på 
förbättringar hos eleverna kan vara att det är svårt att bedöma värdegrunden. Någon lärare 
skriver att den känner i ”magen” att det blivit bättre men huruvida denna känsla är verifierbar 
ska vi låta vara osagt.  
 
Vi ser också här att åsikter om elevresultat är avhängiga av vilken skola man arbetar på. 
Någon försöksskola är positiv medan en annan anser att resultatet har försämrats under de tre 
senaste åren. En anledning till att lärare för tidigare år är mer positiva än lärare för senare år 
kan vara att det är lättare att genomföra schemabrytande aktiviteter, kompissamtal m.m., då en 
lärare oftast ensam ansvarar för klassen under stora delar av skoldagen. I gruppen lärare för 
senare år bedömer sv/so-lärarna i större utsträckning än andra att eleverna har utvecklats mer 
än vad elever i motsvarande åldersgrupp brukar ha gjort. Skälet till detta kan vara att man i 
högre grad och av tradition arbetar med värdegrunden rent allmänt i dessa ämnen.  
 
Av lärarnas svar på de öppna frågorna kan man utläsa att försöksskolorna i större omfattning 
än referensskolorna använder delar av skoldagen till att schemalägga värdegrundsarbetet. På 
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så sätt riskerar inte värdegrundsfrågorna att falla mellan olika ämnen och en regelbundenhet i 
behandlingen av dessa frågor skapas. Referensskolorna inbegriper oftare arbetet i den 
ordinarie skoldagen. Försöksskolorna har också i högre grad skapat förutsättningar för olika 
former av individualisering för att på bästa sätt synliggöra och bekräfta varje elev. En oro 
lärarna känner är att skolan spelar en allt större och viktigare roll för eleverna, då många 
barn/ungdomar idag inte kan räkna med hemmet som naturlig normgivare. Lärarna bekymrar 
sig över den ökande arbetsbördan då även elevgrupperna blir allt större.  
 
 
4.2 Kunskaper 
 
I detta avsnitt redovisar vi lärarnas syn på arbetet med kunskapsmålen enligt samma struktur 
som i föregående kapitel.  
 
 
4.2.1 Förändrade förutsättningar  
 
Enkätfrågan inom detta område syftade till att studera hur lärarna upplever att 
förutsättningarna i arbetet mot att nå de övergripande kunskapsmålen förändrats under de tre 
senaste åren. I tabellen nedan visas medelvärden för försöksskolor respektive referensskolor 
samt skillnader mellan de båda skolgrupperna uttryckta i eta2-värden. Tabellen är ordnad så 
att de mål som har fått högst medelvärde på försöksskolorna står först i tabellen och målen 
med lägst värde sist. 
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Tabell 4.2.1 Förändrade förutsättningar i arbetet med att nå målen med avseende på Kunskaper 
 
Mål 

försöks- 
skolor 

referens-
skolor 

 

Skolan ska sträva efter att varje elev M M Eta2 

utvecklar sitt eget sätt att lära 
 

3,68 
 

3,32 
 
0,04** 

utvecklar nyfikenhet och lust att lära  
 

3,65 
 

3,37 
 
0,02* 

utvecklar tillit till sin egen förmåga 
 

3,54 
 

3,34 
 
0,02 

känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 
andra 

 
3,52 

 
3,25 

 
0,02* 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper 
som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem 

 
3,43 

 
3,48 

 
0,00 

tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, 
för att bilda sig och få beredskap för livet  

 
3,42 

 
3,07 

 
0,03* 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunsk. som 
redskap för att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 
3,38 

 
3,25 

 
0,01 

befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på 
såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden 

 
3,37 

 
3,28 

 
0,00 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper 
som redskap för att reflektera över erfarenheter  

 
3,30 

 
3,28 

 
0,00 

utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att 
vårda sitt språk 

 
3,18 

 
3,06 

 
0,00 

 
lär sig kommunicera på främmande språk 

 
3,17 

 
3,32 

 
0,01 

inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl 
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

 
3,07 

 
3,10 

 
0,00 

 
samtliga mål 

 
3,38 

 
3,36 

 
0,01 

 
Förutsättningarna för att arbeta mot ökad måluppfyllelse då det gäller de övergripande 
kunskapsmålen har enligt lärarnas bedömning förbättrats något under de senaste tre åren i 
såväl försöks- som referensskolor. I flertalet mål inom området finns det inga skillnader 
mellan skolor i försöket och skolor som inte deltar i försöket. Dock finns det statistiskt 
säkerställda skillnader i fyra av målen, enligt tabellen ovan. 
 
Samtliga dessa mål har sitt syfte mot fortsatt lärande gemensamt och skulle därför kunna 
samlas under beteckningen fostran. Förutsättningarna för arbetet mot att nå dessa mål har 
således enligt lärarna förbättrats mer i försöksskolorna än i de skolor som står utanför 
försöket. 
 
För att nyansera bilden av förändringarna och få ytterligare kunskaper om försökets utfall kan 
vi studera enbart de skolor som ingår i försöket och härvid jämföra svaren med utgångspunkt i 
olika bakgrundsvariabler. Dessa analyser visar att det finns samband mellan lärarnas 
bedömning och skoltillhörighet, i vilka åldersgrupper och ämnen lärarna undervisar samt 
lärarnas utbildning.  
 
Skoltillhörigheten har stor betydelse för hur lärarna uppfattar förändringarna under de 
senaste tre åren. Vi finner här en försöksskola som näst intill genomgående har medelvärden 
under tre, vilket innebär att lärarna anser att förutsättningarna för arbetet mot målen har 
försämrats något under de tre senaste åren. Motsatt inställning, högst medelvärde i skattningen 
av förbättringarna, finns på två skolor, en referensskola och en försöksskola. Dessa skolor har 
värden runt fyra på flertalet mål. I fortsatta studier finns det anledning att ytterligare studera 
hur de båda försöksskolorna har organiserat verksamheten. 
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Vi finner också skillnader i åsikter mellan lärarna utifrån vilka skolår de undervisar i. Lärare 
som undervisar i tidigare år uppvisar högre medelvärden än lärare i senare år på samtliga mål. 
Skillnaderna är stora (eta2=0,11***) då värden från samtliga mål slås samman och jämförs. 
De två mål som visar störst skillnader mellan tidigare- och senaregruppers lärare är: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa 
väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar tillit till sin egen förmåga 

 
Lärarnas utbildningsbakgrund styr naturligtvis i vilka år de undervisar och det visar sig 
också att ämneslärare och adjunkter har minst positiv inställning till förändringarna.  
 
Genom att gå vidare i analysen och studera endast lärare med inriktning mot senare år kan vi 
konstatera att lärarnas ämnestillhörighet spelar en stor roll i bedömningen av 
förutsättningarna för att nå målen. Mest positiva är lärare som huvudsakligen undervisar i 
svenska och so-ämnen, medan språklärare är mer negativa. Dessa lärare har på flertalet mål ett 
medelvärde under tre. Särskilt lågt värde har de tilldelat målet:  
 

Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig kommunicera på främmande språk 
 
Detta resultat behöver följas upp med fördjupade studier. 
 
 
4.2.2 Försökets betydelse 
 
Vi frågade lärarna på de skolor som ingår i försöket vilken roll försöket har i arbetet mot 
målen. Andel och antal lärare som har valt de olika svarsalternativen redovisas i tabellen 
nedan. 
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Tabell 4.2.2  Försökets betydelse för arbetet mot målen med avseende på Kunskaper 
 
 
 
Mål 

Försöket 
försvårar 

arbetet mot 
målet 

Försöket 
påverkar inte 
alls arbetet 
mot målet 

Försöket 
underlättar 
arbetet mot 

målet 
Skolan ska sträva efter att varje elev antal andel antal andel antal andel 

utvecklar nyfikenhet och lust att lära  
 

  7 
 

0,05 
 

38 
 

0,28 
 

92 
 

0,67 
 
utvecklar sitt eget sätt att lära 

 
  7 

 
0,05 

 
42 

 
0,32 

 
83 

 
0,63 

tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnes- 
områden, för att bilda sig och få beredskap för livet  

 
15 

 
0,12 

 
37 

 
0,28 

 
79 

 
0,60 

 
utvecklar tillit till sin egen förmåga 

 
  5 

 
0,03 

 
51 

 
0,40 

 
73 

 
0,57 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina  
kunskaper som redskap för att formulera och pröva antagan- 
den och lösa problem 

 
 

12 

 
 

0,09 

 
 

53 

 
 

0,41 

 
 

65 

 
 

0,50 
känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i  
samspel med andra 

 
  0 

 
0,00 

 
69 

 
0,54 

 
58 

 
0,46 

befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter  
grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska  
överväganden 

 
 

  4 

 
 

0,03 

 
 

68 

 
 

0,55 

 
 

52 

 
 

0,42 
lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina  
kunskaper som redskap för att reflektera över erfarenheter  

 
11 

 
0,09 

 
62 

 
0,49 

 
53 

 
0,42 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina  
kunskaper som redskap för att kritiskt granska och värdera  
påståenden och förhållanden 

 
 

  8 

 
 

0,07 

 
 

65 

 
 

0,53 

 
 

49 

 
 

0,40 
 
lär sig kommunicera på främmande språk 

 
10 

 
0,09 

 
58 

 
0,54 

 
40 

 
0,37 

utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen  
av att vårda sitt språk 

 
  2 

 
0,02 

 
87 

 
0,68 

 
39 

 
0,30 

inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna 
träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkes- 
inriktning 

 
 

  6 

 
 

0,05 

 
 

74 

 
 

0,67 

 
 

30 

 
 

0,27 
 
Åsikter om huruvida försöket med utbildning utan timplan påverkar arbetet med målen 
varierar beroende på vilket mål det gäller. För fyra av målen (överst i tabellen) anser en 
majoritet av lärarna att arbetet har underlättats av försöket.  
 
Det är samma slags mål, d.v.s. mål som syftar mot fostran till fortsatt lärande som lyfts fram 
som i tidigare redovisning. Detta kan tolkas som att försöket med undervisning utan timplan 
har påverkat förutsättningarna för arbetet mot måluppfyllelse då det gäller ”fostransmål”. Vi 
kan också slå fast att försöksverksamheten i stort sett antingen inte påverkat arbetet alls eller 
underlättat arbetet mot målen.  
 
Det finns emellertid några mål där tio eller fler lärare anser att försöket har försvårat arbetet 
mot målen. Detta gäller: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 
ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper som redskap för att reflektera över erfarenheter 
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Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig kommunicera på främmande språk 
 
Även här kan bilden nyanseras ytterligare på samma sätt som vid tidigare redovisningar. 
Samma skola som ansåg att förutsättningarna har blivit sämre under de tre senaste åren, anser 
också i större utsträckning än övriga skolor att försöket har försvårat arbetet mot målen. På 
samma sätt är skolan som tidigare visade positiv inställning till förändringarna också positiv 
till försökets roll i arbetet. När det gäller undervisningsgruppens ålder är det även här lärare 
som undervisar i tidigare år som i högre grad än lärare i senaregrupperna anser att försöket har 
underlättat mycket. För åtta av de tolv målen är det ingen lärare som undervisar i 
tidigaregrupper som anser att försöket har försvårat arbetet mot målen. Ett mål som skiljer sig 
från övriga är:  
 

Skolan ska sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 
ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet 

 
I fråga om försökets roll för arbetet mot detta mål är det tre tidigarelärare som har valt alterna-
tivet ”Försöket försvårar arbetet mot målet”. Vid jämförelser mellan olika ämnesgrupper 
finner vi att det i första hand är språklärare som anser att försöket har försvårat arbetet mot 
målen. Detta gäller särskilt målet: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig kommunicera på främmande språk 
 
Sex av de sjutton språklärarna har markerat att försöket försvårar arbetet mot detta mål.  
 
 
4.2.3 Måluppfyllelse 
 
Med hjälp av enkäterna ville vi också studera hur lärarna anser att eleverna klarar arbetet mot 
målen. Svaren på frågan: ”Hur bedömer du dina elevers nuläge utifrån nedanstående 
strävansmål?” redovisas i tabellen nedan.  
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Tabell 4.2.3  Bedömning av elevernas strävan mot målen med avseende på Kunskaper 
 
Mål 

försöks- 
skolor 

referens-
skolor 

 

Skolan ska sträva efter att varje elev M M Eta2 

utvecklar sitt eget sätt att lära 
 

3,53 
 

3,27 
 
0,02* 

utvecklar tillit till sin egen förmåga 
 

3,51 
 

3,31 
 
0,01 

utvecklar nyfikenhet och lust att lära  
 

3,47 
 

3,29 
 
0,01 

känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
 

3,41 
 

3,16 
 
0,02 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 
redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem 

 
3,29 

 
3,23 

 
0,00 

tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att 
bilda sig och få beredskap för livet  

 
3,23 

 
3,27 

 
0,00 

befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl 
kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden 

 
3,22 

 
3,08 

 
0,01 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 
redskap för att reflektera över erfarenheter  

 
3,22 

 
3,18 

 
0,00 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunsk. som redskap 
för att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 
3,14 

 
3,21 

 
0,00 

 
lär sig kommunicera på främmande språk 

 
3,06 

 
3,29 

 
0,02 

inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl 
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

 
3,01 

 
3,20 

 
0,02 

utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt 
språk 

 
2,97 

 
3,02 

 
0,00 

 
samtliga mål 

 
3,38 

 
3,36 

 
0,00 

 
Endast då det gäller ett mål finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan skolor i försöket 
och skolor utanför försöket. Detta gäller målet: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära  
 
Det är lärarna i försöksskolorna som i högre grad än jämförelsegruppen anser att deras elever 
har kommit närmare målet än vad som brukar gälla för åldersgruppen.  
 
Då det gäller övriga mål finns det inga statistiskt säkerställda skillnader mellan försöks- och 
referensskolor, vilket innebär att dessa övergripande kunskapsmål klaras lika bra i skolor med 
undervisning utan timplan som i skolor med timplan. 
 
En tendens är emellertid att försöksskolornas elever har högre medelvärden i de mål som 
handlar om lust att lära, trygghet, hänsyn och respekt, vana att självständigt formulera 
ståndpunkter, utveckling av tilliten till sin egen förmåga, lyssnande samt diskussion för 
problemlösning och reflektion över erfarenheter. Referensskolorna, å andra sidan, tenderar att 
ha högre medelvärden då det gäller mål som är tydligare relaterade till ämneskunskaper som 
t.ex. utveckla goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden.  
 
Bilden av lärarnas uppfattningar om elevernas nivå nyanseras om vi jämför omdömen från 
endast lärarna som undervisar i de äldre åldersgrupperna. I åtta av målen bedöms eleverna i 
försöksskolorna något lägre. Dessa skillnader är emellertid inte statistiskt säkerställda utan ska 
snarare betraktas som tendenser. Inför fortsatta studier av måluppfyllelsen är det emellertid 
intressant att studera fyra mål enligt nedan.   
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Tabell 4.2.4 Kunskapsmål där lärare för senare åldersgrupper vid försöks- och referensskolor jämförs 
 
Mål 

försöks- 
skolor 

referens-
skolor 

 

Skolan ska sträva efter att varje elev M M Eta2 

känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
 

3,35 
 

3,22 
 
0,02 

befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl 
 kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden 

 
3,16 

 
3,09 

 
0,01 

inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl  
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

 
2,89 

 
3,23 

 
0,07* 

 
lär sig kommunicera på främmande språk 

 
2,74 

 
3,50 

 
0,10** 

 
Lärare som undervisar elever i senare år skiljer sig åt i uppfattningen om hur nära eleverna i 
deras åldersgrupp har kommit mot målet jämfört med hur det brukar vara för elever i 
åldersgruppen. Till skillnad från lärarna i referensskolorna bedömer försöksskolornas lärare 
att deras elevgrupper inte har kommit lika nära de två nedersta strävansmålen i tabellen. 
 
I övriga mål skiljer sig inte senarelärarna på försöksskolorna från senarelärarna på 
referensskolorna. De tendenser som finns med avseende på de mål som ovan karaktäriserats 
som ”lära för livet” gäller även bland senarelärare. Försöksskolornas lärare tenderar också att 
ha en mer positiv inställning till elevernas arbete mot de två översta målen i tabellen. 
 
Vid jämförelser inom den lärargrupp som är med i försöket, finner vi skillnader mellan olika 
grupper. Liksom då det gäller förutsättningar för arbetet och försökets roll i arbetet utmärker 
sig en skola som mindre positiv och en som mer positiv. På samma sätt är det skillnader 
mellan lärare då de grupperas efter undervisningsgruppen skolår; tidigarelärare är mer 
positivt inställda än senarelärare. Även lärarnas undervisningsämne påverkar synen på 
elevernas utveckling mot måluppfyllelse. Språklärarna anser genomgående att deras 
elevgrupp inte kommit lika nära målet som elever i samma åldersgrupp brukar ha gjort.  
 
 
4.2.4 Beskrivning av förändringar  
 
Lärarna ombads att berätta om förändringarna av arbetet kring strävansmålen. Svaren kunde 
indelas i följande kategorier: 

 
Vi ger eleverna ett ökat inflytande 
Vi individualiserar mera 
Vi diskuterar elevsyn 
Vi för en kamp mellan ämnen 
Vi arbetar mer målstyrt 

 
 
Vi ger eleverna ett ökat inflytande 
 
Lärarnas svar på frågorna kring hur skolan strävar mot att nå målen för kunskaper visar tydligt 
på hur tanken om ett vidgat elevinflytande över undervisningen utvecklats. Elevernas 
påverkan på sin egen skoldag får positiva konsekvenser för nyfikenhet och lust att lära, men 
också för kvaliteten på kunskaperna, menar lärarna. 
 

”Genom att flytta ’ansvaret’ från timplanen till en diskussion mellan lärare/elev så ökar chanserna att 
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eleven utvecklas på bättre sätt.” (F) 
 
”Vi försöker att lyssna på varje elev, ta deras idéer på allvar och uppmuntra dem att komma med egna 
förslag.” (R) 
 
”Elever sätter egna mål tillsammans med mig och föräldrar i ämnen utifrån kursplan. Detta har gjort 
eleverna mer engagerade i sitt lärande.” (F) 
 
”Diskussioner inom UTP har inneburit att hela skolan är engagerad i att eleverna gör individuella 
planeringar, använder olika material utifrån individen etc.” (F) 

 
Det är betydligt vanligare att försöksskolorna hävdar elevinflytandets betydelse än att 
referensskolorna gör det. Referensskolorna beskriver oftare elevinflytande som en motiva-
tionshöjande faktor, medan försöksskolorna har ett bredare spektrum av motiv.  
 
I båda grupperna finns också en diskussion kring de problem som uppkommer i samband med 
att elever förväntas ta ett större ansvar. 
 

”Många elever har svårt att arbeta utifrån en planering. Många gånger upplever jag att eleverna inte är 
mogna att göra detta.” (F) 
 
”… UTP ger eleverna för stor enskild frihet. Många elever behöver kontroll, och denna kontroll 
försvåras när vi låter eleverna arbeta självständigt på ’studietid’…” (F) 
 
”Eleverna har svårt att strukturera och planera sitt arbete, vilket leder till att de får lägga mycket kraft 
där och det blir då mindre tid/ork kvar till nyfikenhet och lust.” (F) 

 
 
Vi individualiserar mera 
 
Vikten av att hjälpa eleverna att hitta sitt eget sätt att lära hävdas med emfas av många lärare 
från försöksskolorna. Däremot saknas detta nästan helt i svaren från referensskolorna. Såväl 
lärare som elever på försöksskolorna skaffar sig kunskaper kring inlärningsstilar och hur 
undervisningen ska organiseras utifrån det faktum att alla lär sig på olika sätt. 

 
”Se till elevens olika inlärningsstilar och försöka tillgodose dessa.” (F) 
 
”Jfr. fortbildningen för lärare – inlärningsstilar.” (F) 
 
”Vi har brutit undervisning för kurser i studieteknik då eleverna fått testa olika sätt att lära sig.” (F) 
 
”Låter eleverna vara mer aktiva och delaktiga i sitt lärande. Förstå att det finns olika sätt att lära på och 
att bygga på sina positiva, starka sidor.” (F) 

 
Referensskolornas lärare uttrycker endast frågor kring läroprocessen i allmänhet och gör inte 
kopplingar till individuella anpassningar. 
 

”Att förmedla kunskaper känner man väl alltid som lärare som ytterst viktigt, och att anpassa 
undervisningen efter samhällets krav är självklart.” (R) 
 
”Processen lyfts fram - inte bara produkten. Viktigt även hos de små barnen.” (R) 

 
Att man i undervisningen tar hänsyn till elevernas olika sätt att lära sig ger också andra 
effekter än de på lärandet, poängterar lärarna. Bland annat ökar det elevernas trygghet och 
tilltro till sin egen förmåga. 

 



 75

”Genom att eleverna möter olika sätt att lära och hittar sätt att lära sig så kommer de upptäcka att det 
fungerar och de kan känna tillit.” (F) 
 
”Genom individanpassad undervisning förstår eleven att alla är olika och har olika behov.” (F) 

 
Flera av lärarna på försöksskolorna markerar vilket stöd de har när de ej styrs av timplanen. 
 

”… UTP skapar mer tid för egna val och eget intresse och ansvar som kan ge nyfikenhet och lust. Vår 
engelska är helt individanpassad. Varje elev gör det han/hon väljer: arbete och läxor efter eget behov 
och vilja. Eftersom alla blir snabbt mycket bättre på helt egna val av läxor och arbete får dom stor tillit 
till sin egen förmåga att lära sig själv.” (F)  
 
”UTP öppnar för flera undervisningsmetoder, att jag som lärare mer kan vara som en handledare för 
eleverna. På så sätt kan varje elev jobba mer på sitt sätt.” (F) 

 
Försöksskolorna uttrycker också andra utvecklingstendenser när det gäller arbetssätt. Den här 
typen av svar är betydligt mer frekvent hos dessa lärare jämfört med referensskolornas lärare. 
 

”Man har fått större möjligheter att gå utanför klassrummets väggar. Låta eleverna välja mer och 
använda PBL.” (F) 
 
”Stor möjlighet till integration mellan ämnena.” (F) 
 
”Att utgå från antaganden och problem har blivit ett arbetssätt.” (F) 
 
”Arbetssättet har blivit mer elevaktivt.” (F)  

 
 
Vi diskuterar elevsyn 
 
I lärarnas svar finns många uttryck för den elevsyn som lärarna har. Naturligtvis är detta en 
viktig utgångspunkt för hur man väljer att utforma undervisningen. De två typerna av 
undersökta skolor skiljer sig inte åt i detta avseende; tillsammans visar de upp ett relativt brett 
spektrum av synsätt på eleven. 
 

”Lusten att lära har minskat. Det är inte hög status att vara duktig i skolan.” (F) 
 
”Jobbar i en klass som består av många elever som vill lära sig.” (F) 
 
”Jag tycker att eleverna inte har förändrat sina sätt att lära sig.” (F) 
 
”Eleverna vill lära – är nyfikna.” (R) 

 
Elevsynen utgör grund för det förhållningssätt lärarna väljer att använda sig av. På försöks-
skolorna diskuteras ibland detta i förhållande till att arbeta utan styrning från timplanen. 
 

”…Barnen arbetar med olika saker och ser vad andra gör och blir själva nyfikna och vill. UTP tillåter 
detta sätt att arbeta.” (F) 
 
”Min upplevelse är att de flesta är nyfikna och har lust lära. Ser inte att UTP skulle påverka dem 
nämnvärt.” (F) 

 
På en av försöksskolorna har en gemensam elevsyn slagits fast och upphöjts till en del av 
visionen för skolans hela arbete. 
 

”Vi har tagit en vision: ’Varje elev på skolan tar ansvar för sig själv och känner lust att lära!’ ” (F) 
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Vi för en kamp mellan ämnen 
 
På försöksskolorna förs en diskussion kring vad som händer med de traditionella 
ämnesstudierna då en del av tiden används som en gemensam resurs för undervisningen som 
dessutom ofta är relativt elevstyrd. Vanligast är att man upplever en tidsbrist när man jämför 
med hur studierna organiserades tidigare. 
 

”Mindre tid i ämnet. Det s.k. ”Verkstadssystemet” har fått ge tid till verkstäder.” (F) 
 
”Tidsbrist i de enskilda ämnena  de ordinarie lektionerna känns pressade och stressade.” (F) 
 
”Då skolan inte har någon skyldighet att lägga ut ett visst antal lektioner i varje ämne, har det blivit så 
att de praktiska/etiska ämnena har fått stryka på foten och skolan har blivit ännu mer teoretisk.” (F) 
 
”Tiden har skurits ner för en del ämnen –blir en stressfaktor.” (F) 
 
”UTP har gett möjlighet för skolan att minska elevernas slöjdtid. Detta medför att eleverna får svårare 
att hinna med att utveckla sitt eget lärande.” (F) 
 
”I matte behöver vi prata mycket matte – diskutera och pröva olika lösningar – då är det inte bra att tre 
lektionstillfällen blivit två.” (F) 

 
Men röster höjs också om att det har skett en förskjutning av innehållet i undervisningen. 

 
”Mycket ämneskunskaper mindre livskunskaper. Varje lärare är för koncentrerad på sitt eget ämne.” (F) 
 
”Trots att engelskan har förlorat tid i systemet, har ämnet utvecklats tack vare effektivitet.” (F) 

 
Lärarna upplever inte bara denna absoluta tidsbrist utan också att det uppstår en relativ sådan 
när elevernas tid i skolan ska delas mellan olika ämnen och dessutom delas med den av 
eleverna styrda tiden. Flera uttrycker här en känsla av att behandlas orättvist och är oroliga för 
elevernas kunskaper och färdigheter. 
 

”För få väljer språk på UTP och därmed ’förlorar’ de undervisningstid eftersom språk gett tid till UTP. 
Gäller fr, ty och sp.” (F) 
 
”Som helhet ökar UTP måluppfyllelser, ämnen som förlorar förekommer.” (F) 
 
”Vi har relativt lite tid till engelskan 110 min/vecka. Detta ämne har fått stryka på foten något, fast det 
kan mer handla om attityd till vilka ämnen som är viktiga. Har försökt hävda UTP för att få mer till 
engelskan – men ej lyckats.” (F) 
 
”För få lektioner med utbildade språklärare där de kan prata sitt språk. På studietiden jobbas det sällan 
med främmande språk och eleverna talar det aldrig då.” (F) 

 
Ett intressant faktum är att de som uttalar sin oro över att ”förlora” tid i första hand är lärare i 
språk, och i andra hand lärare i praktiskt-estetiska ämnen. Vilket stämmer väl överens med 
svaren till de bundna frågorna. 
 
 
Vi arbetar mer målstyrt 
 
Att arbeta utan den regelstyrning som det innebär att ha en nationell timplan att följa innebär 
en tydligare målstyrning av verksamheten. Då lärarna svarar på frågor om hur man arbetar för 
att nå målen för kunskaper hänvisar försöksskolornas lärare ofta till målformuleringar. Detta 
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gäller inte i samma utsträckning för referensskolornas lärare. 
 

”Det kanske inte är förutsättningarna som har ändrats utan mer medvetenheten och sättet att formulera 
mål och frågor.” (F) 
 
”Tydliga värdegrunds– och kunskapsmål finns för att nå visionen.” (F) 
 
”Som helhet ökar UTP måluppfyllelse.” (F) 
 
”Betygskriterierna underlättar.” (F) 
 
”Har fått med läroplanens mål i detta mer än innan.” (F) 

 
Flera lärare visar på ett personligt förhållningssätt till målformuleringarna. 
 

”Det är sociala mål som helt naturligt fått ge vika. Personligen tycker jag att det endast är positivt att så 
är fallet.” (F) 
 
”Jag strävar mot det då det dels står i läroplanen, dels är viktigt.” (R)  

 
Då lärarna tydligt visar att de arbetar på ett målstyrt sätt, ger det effekter också på hur 
eleverna organiserar sitt lärande. 

 
”Eleverna har lärt sig arbeta mer målinriktat och insett att kvalité är viktigare än kvantitet. De har lärt 
sig att tankarna kring kunskaperna är viktiga.” (F) 
 

 ”Lättare att nå målen om de är tydliga och lättförståeliga.” (F) 
 

Den skillnad som märks i svaren mellan de två grupperna av skolor känns naturlig. Om man 
arbetar i en verksamhet som står fri från den regelstyrning som timplanen innebär så nås förr 
eller senare en större förtrogenhet med ett målstyrt sätt att forma verksamheten. 

 
 
4.2.5 Lärarröster om Kunskaper 
 
Förutsättningarna för arbetet mot samtliga mål har förbättrats under de senaste tre åren enligt 
majoriteten av lärarna. De skolor som är med i försöket har för flertalet mål något mer positiv 
inställning till förändringarna jämfört med referensskolorna. Flertalet lärare anser också att 
försöket har underlättat arbetet med måluppfyllelsen.  
 
Det finns emellertid några resultat som behöver studeras närmare. Detta gäller betydelsen av 
bakgrundsvariabler som skoltillhörighet, undervisningsgruppens ålder, lärarnas utbildning och 
ämnen. Ett par skolor skiljer sig från övriga. Detta gäller dels en skola där försöket enligt 
lärarna inte har lett till positiva förändringar, dels en skola där försöket har fallit ovanligt väl 
ut. Tidigarelärare är genomgående mycket positiva till försöket, medan språklärare är den 
grupp som är minst positiv.  
 
Även ett mål behöver studeras närmare, nämligen:  
 

Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig kommunicera på främmande språk 
 
Detta är ett relativt ämnesspecifikt mål, även om det finns med bland de övergripande 
kunskapsmålen. Det är också språklärarna som är mest tveksamma till försökets inverkan på 
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kvaliteten när det gäller detta mål. Vidare studier bör fokusera olika ämnesföreträdares syn på 
hur kvaliteten i de egna ämnena kan säkras i en skola utan timplan. 
 
Lärare i försöksskolorna anser att deras elever kommit längre när det gäller att nå målen 
jämfört med vad som brukar gälla för åldersgruppen. Dessa lärare gör också en mer positiv 
bedömning än vad referensskolornas lärare gör. En grupp lärare för senare åldersgrupper på 
försöksskolor skiljer sig dock från mönstret genom att anse att deras elever når målen i mindre 
utsträckning. Detta gäller särskilt målen om främmande språk respektive kunskaper för att 
kunna göra ett underbyggt val av framtida yrke eller utbildning. 
 
En intressant iakttagelse kan göras vad gäller de fyra mål som inriktar sig mot fostran till 
framtida lärande. 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära  
 
Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i 
samspel med andra 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 
ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet 

 
Här finns en skillnad mellan försöks- och referensskolor där de som arbetar utan timplan anser 
att förutsättningarna för att nå dessa mål förbättrats avsevärt. Även en jämförelse mellan 
lärare för senare åldersgrupper ger vid handen att försöksskolornas lärare upplever bättre 
förutsättningar för att nå just dessa mål. 
 
Lärarnas svar på de öppna frågorna kring kunskapsmålen visar också på skillnader mellan 
försöks- och referensskolor. Försöksskolornas lärare hävdar oftare utvecklingen mot en högre 
grad av elevinflytande. Möjligheterna till och de positiva effekterna av att låta varje elev hitta 
sin egen inlärningsstil påpekas av försöksskolornas lärare. Dessa uppvisar också en högre grad 
av målstyrning i sina utsagor.  
 
De problem som lärarna anger när de arbetar på en skola som ej styrs av en timplan är dels en 
allmän tidsbrist, men också en kamp om den tid som eleverna får till respektive ämnen. 
Framför allt är det lärare i språk och praktiskt- estetiska ämnen som känner sig förfördelade. 
 
 
4.3 Ansvar och inflytande 
 
Detta kapitel syftar till att beskriva lärarnas syn på arbetet med det övergripande strävansmålet 
om elevernas Ansvar och inflytande. Vi redogör dels för svaren på de slutna frågorna inom 
hela målområdet, dels för öppna svar från vart och ett av målen. 
 
 
4.3.1 Förändrade förutsättningar 
 
I nedanstående tabell redovisas svaren på enkätfrågan ”Hur har förutsättningarna i arbetet mot 
att nå nedanstående mål förändrats under de tre senaste åren?”. 
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Tabell 4.3.1  Förändrade förutsättningar i arbetet med att nå målen med avseende på Ansvar och inflytande 
 
Mål 

försöks- 
skolor 

referens-
skolor 

 

Skolan ska sträva efter att varje elev M M Eta2 

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
 

3,56 
 

3,36 
 
0,01 

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det 
inre arbetet i skolan 

 
3,65 

 
3,59 

 
0,00 

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att 
arbeta i demokratiska former 

 
3,40 

 
3,40 

 
0,00 

 
samtliga mål 

 
3,54 

 
3,45 

 
0,00 

 
Förutsättningarna för att arbeta mot ökad måluppfyllelse då det gäller Ansvar och inflytande 
har enligt lärarnas bedömning förbättrats något under de senaste tre åren i såväl försöks- som 
referensskolor. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan försöks- och referens-
skolor, men lärarna på försöksskolorna tenderar på två av målen att värdera förändringarna 
något mer positivt. I det tredje målet uppvisar försöks- och referensskolor samma medelvärde. 
 
De analyser av lärarenkäterna från försöksskolorna som tar sin utgångspunkt i de valda bak-
grundsvariablerna visar på skillnader mellan olika lärargruppers åsikter om förändringarna. 
Dessa gruppskillnader gäller bakgrundsvariablerna skol- och ämnestillhörighet.  
 
Vi finner, liksom vid tidigare beskrivningar, en skola som har lägre medelvärden än övriga 
och en skola som har högre värden. Lärarnas ämnestillhörighet visar skillnader i bedöm-
ningen av målet:  
 

Skolan ska sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och 
det inre arbetet i skolan.  

 
Här är det samma tendenser som vid tidigare analyser. Mest positiva är lärare som 
huvudsakligen undervisar i svenska och so-ämnen, medan språklärare är minst positiva. I 
övriga mål finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan lärarna i de olika ämnena.  
 
 
4.3.2 Försökets betydelse 
 
Svaren på frågan om försökets betydelse för arbetet mot målen redovisas i nedanstående 
tabell. 
 
Tabell 4.3.2 Försökets betydelse för arbetet mot målen med avseende på Ansvar och inflytande 
 
 
 
Mål 

Försöket 
försvårar 

arbetet mot 
målet 

Försöket 
påverkar inte 
alls arbetet 
mot målet 

Försöket 
underlättar 
arbetet mot 

målet 
Skolan ska sträva efter att varje elev antal andel antal andel antal andel 

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
 

5 
 

0,04 
 

44 
 

0,35 
 

76 
 

0,61 
successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning 
och det inre arbetet i skolan 

 
2 

 
0,02 

 
44 

 
0,36 

 
75 

 
0,62 

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin 
förmåga att arbeta i demokratiska former 

 
1 

 
0,01 

 
67 

 
0,56 

 
51 

 
0,43 

 
Vi kan konstatera att försöket med undervisning utan timplan för två av målen anses ha 
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underlättat arbetet mot måluppfyllelse då det gäller ansvarstagande och inflytande. Det finns 
emellertid sammanlagt åtta markeringar till svarsalternativet som innebär att försöket har 
försvårat arbetet mot målet. Det är i samtliga fall utom ett lärare för senare åldrar som har 
markerat detta svarsalternativ. Ett mål skiljer sig något från övriga, nämligen: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga 
att arbeta i demokratiska former 

 
Flertalet av de lärare som har besvarat frågan har för detta mål valt alternativet ”Försöket 
påverkar inte arbetet mot målet”.  
 
Förklaringen till att detta mål bedöms på ett något annorlunda sätt än övriga skulle kunna vara 
att det av lärarna tolkas mer som ett kunskapsmål än som ett attitydmål.  
 
 
4.3.3 Måluppfyllelse 
 
I nedanstående tabell redovisas värdena för lärarna grupperade efter om de tillhör en 
försöksskola eller en skola utanför försöket. De båda lärargruppernas åsikter jämförs härvid 
med varandra. Målen är ordnade med det mål som får högst medelvärde i försöksskolorna 
överst. 
 
Tabell 4.3.3  Bedömning av elevernas strävan mot målen med avseende på Ansvar och inflytande 
 
Mål 

försöks- 
skolor 

referens-
skolor 

 

Skolan ska sträva efter att varje elev M M Eta2 

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
 

3,48 
 

3,16 
 
0,03* 

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning 
och det inre arbetet i skolan 

 
3,48 

 
3,30 

 
0,01 

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 
demokratiska former 

 
3,26 

 
3,29 

 
0,00 

 
samtliga mål 

 
3,41 

 
3,25 

 
0,01 

 
Den egna elevgruppens läge i strävan mot ansvars- och inflytandemålen bedöms 
genomgående som något bättre då lärarna jämför den egna gruppen med hur det brukar vara 
för elever i samma åldersgrupp. Lärarna i försöksskolorna värderar elevernas nuläge högre än 
referensskolornas lärare på två av målen. Det finns statistiskt säkerställda skillnader mellan 
skolor i försöket och skolor utanför försöket när det gäller målet: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 
 
Det är lärarna i försöksskolorna som i högre grad än jämförelsegruppen anser att deras elever 
har kommit närmare målet än vad som brukar gälla för åldersgruppen. Det tredje målet skiljer 
sig liksom i tidigare avsnitt från de övriga två. Även om eleverna anses ligga närmare målet 
om demokratins principer och arbetsformer än vad som brukar vara fallet, så är det detta mål 
som på försöksskolorna har ungefär samma medelvärde som på referensskolorna. 
 
Då vi jämför omdömen från lärarna vid försöksskolorna med utgångspunkt i de valda 
bakgrundsvariablerna finner vi skillnader mellan lärare i olika undervisningsår. I samtliga 
mål har gruppen lärare som undervisar i tidigare år en mer positiv inställning till elevernas 
strävan mot målet. 
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4.3.4 Beskrivning av förändringar 
 
Lärarna ombads att berätta om förändringarna med avseende på vart och ett av strävansmålen. 
I nedanstående redovisning har vi sammanfört och kategoriserat svaren från samtliga 
strävansmål om Ansvar och inflytande. Vi har härvid funnit kategorierna: 
 

Vi gör eleverna delaktiga i planeringen 
Vi använder bedömningar som instrument för inflytande 
Vi övar eleverna i att ta ansvar och utöva inflytande 
Vi arbetar mer målstyrt 
Vi involverar föräldrarna 
Vi praktiserar formaliserad demokrati 

 
 
Vi gör eleverna delaktiga i planeringen 
 
I skolornas strävan att öka elevernas ansvar och inflytande markerar lärarna i sina svar en 
tydlig strategi: I första hand görs eleverna delaktiga i planeringen av undervisningen. Genom 
denna delaktighet flyttas en del av ansvaret över till eleverna och planering kan också i högre 
grad göras individuellt anpassad.  
 

”Genom att delta och utforma egen planering.” (R) 
 
”Eleverna är med och planerar alla ämnesområden både vad det gäller innehåll, arbetssätt och 
bedömningar.” (F) 
 
”Jag planerar i större utsträckning tillsammans med eleverna idag än för ett par år sedan.” (F) 

 
I detta avseende visar inte svaren på någon skillnad mellan försöks- och referensskolor. I båda 
grupperna anser man att det finns skillnader i elevernas förmåga att ta ansvar för planering, 
bland annat beroende på graden av mognad. 
 

”Långt ifrån alla elever klarar detta men kraven ökar hela tiden.” (R) 
 
”Jag tycker att fler elever avstår ansvar.” (R) 
 
”De äldre barnen klarar ofta att göra planeringen mer på egen hand, de yngre gör den tillsammans med 
läraren.” (F)  
 
”Stora förändringar som de ’välanpassade’ klarar bättre.” (F) 
 
”Jag har lärt mig att både ge och låta eleverna ta ett större ansvar redan då de är ’små’, 7 år. De klarar 
mer än jag trott.” (F) 

 
Många av lärarsvaren ger också uttryck för en allt mer välutvecklad struktur för hur elevernas 
planering kommer till. Regelbundenhet och särskild avsatt tid är vanligt förekommande. 
 

”Var och en ansvarar för att veckans planering blir gjord.” (R) 
 
”Vi har infört studiepass 3 x 70 minuter, där eleven själv planerar inför dessa pass. Alla ämnen har 
avsatt tid till detta. Planeringstid 30 minuter finns avsatt till detta.” (F) 
 
”Klassen träffas varje morgon. Där planerar man för kommande lektioner och utvärderar föregående 
dags lektioner.” (F) 
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När det gäller att hitta regelbundna särskilt avsatta tillfällen under arbetsveckan för planering 
med eleverna är det så gott som uteslutande försöksskolor som pekar på denna möjlighet. 
Referensskolornas lärare tycks göra planeringen inom ramen för ordinarie undervisning. 
 
 
Vi använder bedömningar som instrument för inflytande 
 
Såväl försöks- som referensskolor visar ofta upp elevernas inflytande som ett inslag i en 
process där bedömning och uppföljning är viktiga delar. Genom att regelbundet göra 
bedömningar och sedan låta resultatet av dessa ligga till grund för en ny planering kan 
elevernas synpunkter styra arbetet i än högre grad. 
 

”Eleverna har fått en större möjlighet att påverka även genom utvärderingarna av varje avsnitt 
(område).” (R) 
 
”Planering av undervisningen tillsammans med eleverna och regelbunden utvärdering har blivit ett 
naturligt inslag.” (R) 

 
Regelbundenhet och struktur på arbetet är även här två nyckelbegrepp som hävdas bland 
lärarsvaren. 
 

”Eleverna har fått en större möjlighet att påverka även genom utvärderingarnas av varje avsnitt 
(område).” (R) 
 
”Planeringsmappar och utvärderingsmappar som varje elev förfogar över.” (F) 
 
”Utvärderingar varje vecka.” (F) 
 
”Planeringstid varje morgon; utvärdering.” (F) 
 
”Uppföljning på fredagar. ”(F) 

 
En viss tveksamhet finns dock framför allt i referensskolornas svar där det ibland är oklart 
vilka det är som står för bedömningen, elever eller lärare. Om det är så att det är lärarna som 
utvärderar blir ju elevinflytandet och därmed ansvaret endast indirekt. 
 

”Vi följer en lärobok, men gör kontinuerliga utvärderingar och eleverna får emellanåt möjlighet att 
disponera sin lektionstid.” (R) 
 
”Våra utvärderingar inom respektive ämne som vi gjort nu i två år har lett till att hela kollegiet förbättrat 
’elevernas möjligheter att påverka sin studiesituation’.” (R) 

 
 
Vi övar eleverna i att ta ansvar och utöva inflytande 
 
Båda lärargrupperna anser att förmågan att ta ansvar och konsten att utöva inflytande är en 
färdighet som skolan måste öva och utbilda sina elever i. Progression är viktigt i den här 
processen liksom ständiga praktiska tillämpningar. 
 

”Redan under de första skolåren tränas eleven att ta ansvar för sitt lärande genom att arbeta med 
planeringsbok. Det är då viktigt att få arbetsro i klassrummet.” (R) 
 
”Eleverna ska planera och utvärdera sin vecka. Jag som kontaktlärare har ansvaret att leda denna 
utveckling framåt.” (F) 
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”Eleverna tränas i eget ansvar genom den så kallade studietiden.” (F) 
 
”I praktisk tillämpning arbeta med det i daglig undervisning.” (F) 

 
Denna eftersträvansvärda färdighet bygger på förståelse för vissa grundläggande begrepp och 
processer. Ett demokratiskt förhållningssätt eftersträvas, menar lärarna. 
 

”Demokratin ska genomsyra hela dagarna – sättet att arbeta.” (F) 
 
”Demokrati är inget vi sysslar med en timme då och en timme då.” (F) 
 
”Att ha elevinflytande kräver att de accepterar fattade majoritetsbeslut – en slags fostran i demokrati.” 
(F) 
 
”Arbetet med klassråd där barnen tränas i att bli mer delaktiga och får träning i att fatta 
majoritetsbeslut.” (R) 

 
Lärargruppen visar med stort eftertryck i sina svar att det är viktigt att själv ha ett 
demokratiskt förhållningssätt när man ska arbeta med inflytandefrågor. Samstämmigt och 
oavsett hemvist hos försöks- eller referensskola talas här om dialog och diskussion som 
undervisningsinstrument. 
 

”Ständig dialog mellan elever och lärare med flera för ett lyckat utvecklingsarbete.” (F) 
 
”Svårt att utvärdera, men återigen mycket samtal, att lyssna på varandra.” (F) 
 
”Diskussion i kompissamtal och klassråd där eleverna tar upp saker som de inte är nöjda med och ger 
förslag till förändringar och förbättringar.” (F) 
 
”Dialog med pedagog.” (F) 

 
 
Vi arbetar mer målstyrt 
 
Även när det gäller strävan efter att utveckla elevernas ansvar och inflytande uttrycker lärarna 
ofta målstyrningen som grundläggande, precis som när det gäller kunskaper. Här är dessutom 
tendensen att det i högre grad arbetas målstyrt i försöksskolorna än tidigare. Det är i stort sett 
endast dessa lärare som använder uttryck som har med målstyrning att göra i sina svar. 
 

”Arbetar med individuella mål för eleverna. Alla behöver olika tid för olika övningar. Man arbetar med 
de övningar man har behov av.” (F) 
 
”Töftade mål – tydliga mål.” (F) 
 
”Alla elever har en pärm med uppnåendemålen i ma, sv, eng, nedbrutna i små delmål.” (F) 
 
”Eleven väljer mål och gör därefter en planering i sin planeringsbok.” (F) 

 
Det är intressant att notera att så många uttrycker att målformuleringen görs i nära samarbete 
mellan elev och lärare. Självklart får eleven här ett stort inflytande och goda möjligheter att 
öva ansvarstagandet när de sedan i arbetet ska sträva efter god måluppfyllelse. 
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Vi involverar föräldrarna 
 
Som en sorts bieffekt av den öppenhet som finns vid målformulering, planering och 
bedömning tillsammans med eleverna, visar lärarsvaren att föräldrarna och hemmen dras med 
i arbetet på ett naturligt sätt. En del av planering och bedömning görs vid utvecklingssamtal 
och då är hemmet en given deltagare. 
 

”Varje elev formulerar mål/arbetssätt tillsammans med föräldrar och pedagog. Uppföljning sker 1 
gång/termin eller oftare. Givetvis betyder detta att det personliga ansvaret är stort.” (F) 
 
”Målen i basämnena finns nedbrutna till tydliga utvecklingsscheman (’Blommor’) som barn och 
föräldrar lätt kan följa.” (F) 
 
”Föräldrar blivit mer informerade och mer delaktiga.” (F) 
 
”Tydliga målbeskrivningar vid utvecklingssamtalen.” (F) 

 
Med ett enda undantag är det försöksskolorna som beskriver detta involverande av hemmen. 
Ofta poängteras just det konstruktiva och naturliga i samarbetet. 
 
”Det har blivit mer naturligt att föra en dialog mellan lärare/elev (förälder).” (F) 
 
Vid ett enda tillfälle yttrar sig referensskolornas lärare angående föräldrarnas delaktighet. Då 
är det inte skolan eller läraren som är aktiv, utan föräldern. 
 

”Föräldrarnas intresse för att påverka och intressera sig har ökat. Eller beror det på att jag har bytt 
skola.” (R) 

 
I arbetet med att utveckla elevernas förmåga att ta ansvar och utöva inflytande är det naturligt 
att även hemmen bidrar med fostran och erfarenheter. Förutsättningarna för att lyckas i sin 
strävan kan tyckas betydligt bättre om hem och skola medvetet drar åt samma håll. 
 
 
Vi praktiserar formaliserad demokrati 
 
Det i särklass vanligaste svaret på frågorna kring hur skolorna arbetar med ansvars- och 
inflytandemålen handlar om formaliserat demokratiarbete. Oftast övas representativa 
demokratiska beslutsformer som olika typer av råd. 
 

”Diskussion i kompissamtal och klassråd där eleverna tar upp saker som de inte är nöjda med och ger 
förslag till förändringar och förbättringar.” (F) 
 
”I klass 1 har vi kompissamtalen, i klass 2 deltar man i elevråd som föregåtts av klassråd.” (F) 
 
”Spontana samtal där idéer luftas, ofta skrevs de sen på klassrådsdagordningen.” (F) 

 
Lärarna från såväl försöks- som referensskolor berättar om ett brett spektrum av elevgrupper 
för att arbeta med formell demokrati. 
 
 ”Klassråd” ”Husråd” 
 ”Elevråd” ”Kamratstödjare” 
 ”Matråd” ”Biblioteksråd” 
 ”Miljöråd” ”Skolkompisgrupp” 
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När de båda lärargrupperna ska kommentera utvecklingen för rådsverksamheten så skiljer de 
sig åt. Försöksskolorna uttrycker sig i huvudsak positivt. 
 

”Förutsättningarna har kanske inte förändrats så mycket men sättet att arbeta har förbättrats och man 
inser att klassråd och elevråd är viktiga.” (F) 
 
”Eleverna uträttar mycket bra i elevrådet.” (F) 

 
Referensskolorna står för samtliga kritiska eller tveksamma kommentarer. 
 

”Det är samma skendemokrati som det alltid har varit i elevråden.” (R) 
 
”De sämst lottade har svårt att påverka sin situation.” (R) 
 
”Här härjar demokratin.” (R) 

 
Kanske är det då typiskt att just försöksskolorna ser en tydlig utvecklingspotential i den här 

typen av skolarbete. 
 

”UTP borde dock ge större möjligheter till ett framgångsrikt demokratiarbete än vad vi utnyttjar.” (F) 
 
”Större möjligheter att arbeta med demokratiska frågor i klassråd – utformning av temaarbeten – eget 
arbete m.m.” (F)  

 
 
4.3.5 Lärarröster om Ansvar och inflytande 
 
Förutsättningarna för arbetet mot samtliga mål har förbättrats under de senaste tre åren. För 
två av målen har de skolor som är med i försöket något mer positiv inställning till 
förändringarna än lärarna på referensskolorna. Flertalet lärare anser också att försöket har 
underlättat arbetet med måluppfyllelsen för dessa båda mål. Det finns emellertid skillnader 
som kan förklaras av skol- och ämnestillhörighet. Mindre positiva än respektive 
jämförelsegrupp är lärare för senare år och språklärare.  
 
Ett av målen ”demokratimålet” avviker från de båda andra genom att försöket inte anses ha 
påverkat möjligheterna för måluppfyllelsen. Lärarna på försöksskolorna och referensskolorna 
har samma inställning till förändringarna under de senaste tre åren och svarsalternativet 
”Försöket påverkar inte alls arbetet mot målet” har valts av en majoritet av de svarande 
lärarna på försöksskolorna. Detta mål har en karaktär av kunskapsmål. 
 
Både försöks- och referensskolornas lärare bedömer att den egna elevgruppen genomgående 
är något bättre i sin strävan mot att nå målen jämfört med hur det brukar vara för jämförbara 
grupper. Lärare som deltar i försöket värderar elevernas nuläge högre än vad 
referensskolornas lärare gör, särskilt vad gäller målet som handlar om elevernas förmåga att ta 
personligt ansvar för sina studier. 
 
Lärarnas svar på de öppna frågorna visar bland annat att elevernas delaktighet i planeringen 
ökar när målet Ansvar och inflytande behandlas. Här är likheterna stora mellan försöks- och 
referensskolorna, men försöksskolorna avsätter oftare en regelbunden tid för dessa frågor. 
 
Hos lärarna på försöksskolorna är processtänkandet mer tydligt uttryckt. I sina svar markerar 
de ofta målstyrningen av verksamheten och ett annat framträdande drag är att de låter 
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bedömningen utgöra en grund för formulering av nya mål. Här finns dock en viss oklarhet om 
detta sker med ett elev- eller skolperspektiv. 
 
Försöksskolorna ger också uttryck för en ökande involvering av föräldrar i skolans arbete. När 
ansvar och inflytande diskuteras och när målstyrning gör planeringen mera lättillgänglig och 
öppen, ökar hemmens möjligheter och intresse för att vara delaktiga i vad som händer i 
skolan. 
 
Mycket tydligt använder båda grupperna av skolor praktiska tillämpningar av demokratiskt 
arbete som en metod att nå högre grad av måluppfyllelse. Dels övas eleverna i praktiskt 
ansvarstagande, dels praktiseras en ansenlig mängd formellt demokratiarbete, framförallt i 
form av olika råd på skolorna. Synen på detta praktiska utövande av demokratiska 
arbetsformer skiljer sig något mellan de både grupperna av skolor. Den kritik och tveksamhet 
som finns bland lärarnas svar står referensskolorna för, medan försöksskolorna är positiva och 
ser utvecklingsmöjligheter. 
 
 
4.4 Lärarröster om utbildningen 
 
Den samlade bilden som lärarna ger av arbetet med strävansmålen med avseende på Normer 
och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande är entydig: under de tre senaste åren har 
förutsättningarna för att nå målen förbättrats. Försöksskolornas lärare har på den här punkten 
en mer positiv inställning till förutsättningarnas förändring över tid jämfört med 
referensskolornas. 
 
Försöksverksamheten med att arbeta utan timplan har också underlättat arbetet med 
måluppfyllelsen anser lärarna. Försöket har överlag gett lärarna bättre förutsättningar vad 
gäller samtliga mål utom ett, där försöket inte har påverkat arbetet alls. Endast en mycket liten 
del av lärarsvaren ger uttryck för att försöket skulle försvåra arbetet. 
 
Det finns dock anledning att undersöka några faktorer på ett mer djupgående sätt eftersom 
försöksskolorna uppvisar skillnader mellan olika lärargrupper. Skoltillhörigheten är en 
sådan där två skolor skiljer ut sig i materialet; en genom lärarnas särskilt positiva omdömen 
och en genom lärarnas särskilt kritiska hållning.  
 
Lärare som arbetar med de tidigare åldersgrupperna är överlag mer positiva till 
försöksverksamheten, jämfört med dem som arbetar med de senare åldersgrupperna. Detta är 
en genomgående trend inom alla tre områdena. Vid undersökning av ämnestillhörighetens 
betydelse kan det också konstateras tydliga skillnader. Språklärare är den grupp som är minst 
positiv till att arbeta utan timplan, medan lärare i svenska och so-ämnen utgör den mest 
positiva gruppen. Dessa skillnader är mycket intressanta att undersöka vidare för att försöka 
klarlägga bakomliggande faktorer. 
 
Lärare på såväl försöks- som referensskolor bedömer att den egna elevgruppen nått en högre 
grad av måluppfyllelse än vad som är vanligt för den aktuella åldersgruppen. Här finns små 
skillnader vilka innebär att försöksskolornas lärare gör mer positiva bedömningar av sina 
elevers måluppfyllelse för några av målen. Även här finns de ovan beskrivna tendenserna för 
hur skoltillhörighet, ämnestillhörighet och vilken åldersgrupp läraren arbetar med, påverkar 
bedömningen av graden av måluppfyllelse. Särskild uppmärksamhet kan här riktas mot att just 
gruppen språklärare anser att deras elevgrupp inte kommit lika nära målet som elever i 
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jämförbara grupper brukar ha gjort.  
 
Med utgångspunkt i lärarnas beskrivning av förändringar av arbetet under senare år har vi 
funnit kategorier som lärarnas uttalanden har kunnat kategoriseras under, enligt nedanstående 
ruta.  
 
Lärarnas bild av förändringarna inom de tre målområdena 
   
Normer och värden Kunskaper Ansvar och inflytande 
• Vi prioriterar på ett nytt sätt  
• Vi har värdegrunden som 

skolämne  
• Vi individualiserar  
• Vi har fått en minskad 

vuxentäthet.  
• Skolan har fått en allt viktigare 

roll 

• Vi ger eleverna ett ökat 
inflytande  

• Vi individualiserar mera 
• Vi diskuterar elevsyn 
• Vi för en kamp mellan ämnen 
• Vi arbetar mer målstyrt 

• Vi gör eleverna delaktiga i 
planeringen 

• Vi använder bedömningar som 
instrument för elevinflytande  

• Vi övar eleverna i att ta ansvar 
och utöva inflytande 

• Vi arbetar mer målstyrt  
• Vi involverar föräldrarna 
• Vi praktiserar formaliserad 

demokrati 
 
Lärarnas röster ger oss en tydligare bild än den som dokumenten uttrycker. I kategorierna 
finner vi en omtanke om hela eleven, där det dagliga arbetet med elevernas fostran och 
utvecklande av förmågor står i fokus. Tankemödan bakom prioriteringar av olika slag har 
resulterat i diskussioner och utbildningsstrategier som handlar om elevens fostran till en 
demokratisk och ansvarskännande samhällsmedborgare. 
 
När lärare på försöksskolorna beskriver hur arbetet förändrats under de senaste tre åren med 
avseende på strävansmålen visar försöksskolornas lärare på ett processtänkande som saknas 
hos referensskolornas lärare. Målstyrningen framhävs hos många lärare och när det gäller 
arbetet med flera mål. Här finns också tanken på att använda bedömning som ett instrument 
för att leda processen vidare och utveckla inflytandet från eleverna. Båda grupperna av 
skolor beskriver att ökat deltagande i planeringen från elevernas håll, men det målmedvetna 
och ökande arbetet med elevinflytande uttrycks bara av försöksskolorna. En annan effekt av 
att inflytande och målstyrning diskuteras och synliggörs är att föräldrarnas möjligheter och 
intresse för att involveras i skolans arbete ökar, menar försöksskolornas lärare. 
 
Individualisering är också något som skiljer de båda skolgrupperna åt. Endast lärare som 
deltar i försöket tar upp frågor om vikten av en genomtänkt elevsyn och hur denna leder till 
bland annat en ökad individualisering och försök att ge varje elev en möjlighet att hitta sin 
egen inlärningsstrategi. Uttryck för denna typ av resonemang saknas hos de lärare som ej 
ingår i försöket. 
 
Båda skolgrupperna för fram farhågor kring skolans resursbrist och då framförallt vad gäller 
en minskad vuxentäthet. Försöksskolorna möter detta med tankar på nya sätt att prioritera i 
skolan. Nya ämnesområden, som t.ex. värdegrundsfrågor, bildar nya skolämnen och 
möjligheter att inom ramen för försöket skapa både detta och en regelbundenhet uppskattas av 
lärarna.  
 
Skolorna i försöket för inte bara en allmän kamp mot den upplevda bristen på tid i skolan 
utan också en kamp inbördes mellan ämnena. Mest kritiska till hur den här kampen förs är 
lärare i språk och praktiskt-estetiska ämnen. 
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Båda grupperna är överens om att skolans roll har blivit allt viktigare när det gäller arbetet 
med Normer och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande. Skolan måste både ge 
kunskaper och möjlighet för eleverna att tillämpa dessa. Ansvarstagande och utövande av 
inflytande, men också praktiskt arbete med formell demokrati är viktiga inslag menar lärarna. 
De tveksamma och kritiska rösterna hörs i detta fall från skolor som står utanför 
försöksverksamheten, medan positiv utveckling över tid och utvecklingspotential hävdas från 
försöksskolorna. 
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION  
 
 
Denna delrapport är en utvärdering av elva skolors kvalitetssäkringsarbete av de nationella 
strävansmål som syftar till att främja en allsidig personlig utveckling och en livslång lust att 
lära. Målen lyfter fram skolans uppdrag att fostra. I vårt avslutande avsnitt gör vi dels en 
översiktlig sammanfattning med en kort diskussion, dels beskriver vi några tankar inför 
fortsatt utvärdering och slutrapportering. 
 
I utvärderingen har vi jämfört de undersökta skolor som deltar i försöksverksamheten utan 
styrning av en nationell timplan med dem som fortfarande har sin verksamhet reglerad av en 
sådan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att försöksskolorna dokumenterar sitt 
kvalitetsarbete kvantitativt i något högre grad och kvalitativt något bättre än referensskolorna. 
Försöksskolornas lärare uttrycker att förutsättningarna för att nå målen har förbättrats när 
föreskrifter om antal timmar för ämnen och ämnesgrupper ej behöver tillämpas. 
Referensskolorna är inte positiva i samma utsträckning. Dessa sammanfattande värderingar 
bygger på rapportens kapitel tre och fyra kring dokumentationsprocessen respektive 
lärarröster om upplevd kvalitet beträffande utbildningen. Nedan gör vi korta kommentarer till 
dessa värdeomdömen och nyanserar också bilden i viss mån, speciellt vad gäller variation 
mellan skolor, undervisningsgruppernas skolår och lärarnas ämnestillhörighet. 
 
 
Allt mer omfattande dokumentation 
 
I dokumentationsprocessens olika delar, formulering av mål, genomförda åtgärder, resultat 
och bedömning märks en tydlig utveckling över tid. Såväl försöks- som referensskolor 
uppvisar denna ökning av antalet formuleringar under perioden. En viss tendens finns till att 
antalet formuleringar från försöksskolorna är något fler.  
 
De vanligast förekommande formuleringarna gäller mål. Dock motsvaras långt ifrån samtliga 
mål av ett dokumenterat genomförande, beskrivning av resultat eller bedömning av 
måluppfyllelse. Dokumentationen av resultaten inom delområdet Kunskaper uppvisar 
emellertid en ökning. Inom de övriga målområdena är utvecklingen av antalet belägg ojämn 
eller på samma låga nivå som dokumentationen av vidtagna åtgärder. I några fall saknas 
bedömningen av måluppfyllelse helt, både på vissa skolor och under vissa år, samt för vissa 
mål, såväl nationella som lokala.  
 
 
Vissa mål prioriteras 
 
I analysen av de prioriteringar som skolorna gjort finner vi några strävansmål som avviker 
från mönstret. Mål för miljöarbetet inom delområdet Normer och värden är mycket frekvent 
förekommande hos både försöks- och referensskolor, och dessa målformuleringar är ofta 
utvärderingsbara. Under den efterföljande processen behandlas den här frågan ofta, även om 
det hänvisas till redan pågående aktiviteter och arenor för arbetet. På ett liknande frekvent sätt 
behandlas området Kunskap i strävansmålet särskilt kring elevens utvecklande av sitt eget sätt 
att lära. Ytterligare ett högprioriterat mål är det om att ge eleven trygghet. Dessa 
målformuleringar följs sällan upp av dokumenterade genomförda åtgärder, resultat eller 
bedömningar av måluppfyllelse. Tillsammans med flera andra mål försvinner de i 
dokumentationsprocessen. Försöks- och referensskolor skiljer sig inte åt på denna punkt. 
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Allmänna och övergripande formuleringar 
 
En genomgående iakttagelse är att målen är mycket allmänt eller övergripande formulerade. 
Ett undantag är några skolor i undersökningen vilka lärt sig att formulera utvärderingsbara 
mål t.ex. genom den s.k. TÖFT-metoden, vilken ger förutsättningar för ett mer genomtänkt 
processtänkande. Ofta är kopplingen till Lpo 94 svag och i vissa fall har skolorna övertagit de 
kommunalt fastställda målen och gjort dem till lokala.  
 
Dokumentationen av genomförda åtgärder utgörs ofta av beskrivningar av faktiska 
förhållanden och utgår inte alltid från ett dokumenterat mål. De resultat som redovisas är 
sällan konkreta utan ofta mycket allmänt hållna. Det är vanligt med beskrivningar av 
organisationsförändringar och resultat som är lösryckta ur sitt sammanhang och fristående 
från processen.  
 
 
Oklar dokumentationsprocess 
 
Vid bedömningen av graden av måluppfyllelse är det viktigt att det finns en koppling bakåt i 
processen, d.v.s. till uppsatta mål och uppnådda resultat. Hos såväl försöks- som 
referensskolor är denna koppling ofta bristfällig och ibland helt avbruten i de dokument som 
undersökts. Sammantaget ger analysen en bild av målformuleringar, som inte utgör en 
acceptabel utgångspunkt för fortsättningen av processen, d.v.s. för genomförande av åtgärder, 
beskrivning av resultat samt bedömning. Försöks- och referensskolor visar här upp likartade 
förtjänster och brister. Kopplingarna i processen är alltså bristfälliga, mycket beroende på den 
bristande kvaliteten i målformuleringarna. Överlag är också antalet belagda dokumentationer 
av genomförda åtgärder, resultat och bedömningar betydligt färre än antalet dokumenterade 
mål. Ibland görs bedömningar utan att det finns ett mål att utvärdera mot och ibland saknas 
bedömning av ett formulerat mål. I de dokument som undersökts saknas alltså uttryck för ett 
utvecklat processtänkande. 
 
En viktig del av bedömningarna görs av lärarna, oftast tillsammans med elevgrupper, inom 
ramen för skolvardagen. Vi kan konstatera att denna bedömning saknas i dokumentationen. 
Lärarerfarenheten tas inte tillvara i dokumentationsprocessen. 
 
Vi finner också en tydlig tendens till att dokumentationen av processen inriktas mot att 
beskriva formerna för arbetet mot målen. Innehållet i målet berörs i mycket liten utsträckning. 
 
 
Otydliga svar i dokumenten 
 
Vi kan konstatera att det är svårt att i dokumenten se att målstyrningen fungerar. Även om 
målformuleringar ofta görs och i allt högre grad över tid, så är de sällan använda senare i 
processen. Det saknas ofta en röd tråd mellan mål, åtgärder, resultat och bedömning. 
Processens olika delar blir då isolerade öar i skolornas arbete. Dessutom saknas 
dokumentation kring ett relativt stort antal nationella strävansmål i många skolor, även om vi 
ser över hela den fyraåriga undersökningsperioden. Det stora antalet formulerade mål och den 
kvantitativa ökningen är positiv men det saknas en medveten uppföljning.  
 
Utvärderingen visar att undervisning utan timplan inte medfört en kvalitetsförsämring för de 
skolor som deltar i försöksverksamheten jämfört med icke deltagande skolor, utan snarare kan 
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en viss kvalitativ och kvantitativ förbättring skönjas. Denna utvärdering visar, i likhet med 
många andra, emellertid på behovet av ökad kompetens och medvetenhet vad gäller att sätta 
upp utvärderingsbara mål, dokumentera genomförda åtgärder och resultat samt genomföra och 
dokumentera bedömningen av måluppfyllelse. 
 
 
Svaren finns hos lärarna 
 
I enkätundersökningen ger lärarna en tydlig bild av arbetet med de övergripande 
strävansmålen med avseende på Normer och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande. 
Under de tre senaste åren har förutsättningarna för att nå målen förbättrats. Försöksskolornas 
lärare är mer positivt inställda till förändringar av förutsättningar över tid jämfört med 
referensskolorna. 
 
 
Försöksverksamheten underlättar arbetet 
 
Försöksverksamheten med arbete utan timplan har underlättat arbetet med måluppfyllelsen 
anser lärarna. Försöket har överlag gett lärarna bättre förutsättningar vad gäller samtliga 
strävansmål utom ett, där försöket inte har påverkat arbetet alls. Endast en mycket liten del av 
lärarsvaren ger uttryck för att försöket skulle försvåra arbetet. 
 
Några faktorer måste undersökas vidare t.ex. den enskilda skolans betydelse som förklaring 
till lärarnas omdömen. Två försöksskolor skiljer ut sig i materialet; en genom lärarnas särskilt 
positiva omdömen och en genom lärarnas betydligt mindre positiva inställning. 
 
Vi kan vidare konstatera att lärare som arbetar med den tidigare åldersgruppen överlag är mer 
positiva till försöksverksamheten, jämfört med dem som arbetar med den senare 
åldersgruppen. Detta är en genomgående trend inom alla tre undersökta målområden. Även 
lärares ämnestillhörighet betyder mycket för inställningen till försöksverksamheten. 
Språklärare är den grupp som är minst positiv till att arbeta utan timplan, medan lärare i 
svenska och so-ämnen utgör den mest positiva gruppen. Orsakerna till ovannämnda gruppers 
inställningar är mycket intressanta att undersöka vidare. 
 
 
Måluppfyllelsen har blivit bättre 
 
Lärare på såväl försöks- som referensskolor bedömer att den nuvarande elevgruppen nått en 
högre grad av måluppfyllelse än vad som är vanligt för den aktuella åldersgruppen. Här finns 
skillnader vilka innebär att försöksskolornas lärare gör mer positiva bedömningar av sina 
elevers måluppfyllelse för några av målen. Även här finns de ovan beskrivna tendenserna för 
hur skoltillhörighet, ämnestillhörighet och vilken åldersgrupp läraren arbetar med, påverkar 
hur man bedömer graden av måluppfyllelse. Särskild uppmärksamhet kan här riktas mot att 
just gruppen språklärare anser att deras elevgrupp inte kommit lika nära målet som elever i 
jämförbara grupper brukar ha gjort.  
 
När lärare på försöksskolorna beskriver hur arbetet förändrats under de senaste tre åren med 
avseende på strävansmålen uppvisar de ett processtänkande som saknas hos referensskolornas 
lärare. Målstyrningen framhävs hos många lärare som deltar i försöket liksom förmågan att 
parallellt arbeta med flera övergripande mål. Här finns också tanken på att använda 
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bedömning som ett instrument för att leda processen vidare och utveckla inflytandet från 
eleverna. Båda grupperna av skolor beskriver att ökat deltagande i planeringen från elevernas 
håll, men det målmedvetna och ökande arbetet med elevinflytande uttrycks bara av 
försöksskolorna. En annan effekt av att inflytande och målstyrning diskuteras och synliggörs 
är att föräldrarnas möjligheter och intresse för att involveras i skolans arbete ökar, menar 
försöksskolornas lärare. 
 
Individualisering är också något som skiljer de båda skolgrupperna åt. Endast lärare som 
deltar i försöket tar upp frågor om vikten av en genomtänkt elevsyn och hur denna leder till 
bland annat en ökad individualisering och försök att ge varje elev en möjlighet att hitta sin 
egen inlärningsstrategi. Uttryck för denna typ av resonemang saknas hos de lärare som ej 
ingår i försöket. 
 
Skolorna i försöket för inte bara en allmän kamp mot den upplevda bristen på tid i skolan utan 
tycks också föra en kamp inbördes mellan ämnena. Mest kritiska till hur den här kampen förs 
är lärare i språk och praktiskt-estetiska ämnen. 
 
Såväl lärare som deltar i försöksverksamheten som de som står utanför är överens om att 
skolans roll har blivit allt viktigare när det gäller arbetet med Normer och värden, Kunskaper 
samt Ansvar och inflytande. Ansvarstagande och utövande av inflytande, men också praktiskt 
arbete med formell demokrati är viktiga inslag menar lärarna. De tveksamma och kritiska 
rösterna hörs i detta fall från skolor som står utanför försöksverksamheten, medan positiv 
utveckling över tid och utvecklingspotential hävdas från försöksskolorna. 
 
Utvärderingen visar tydligt att lärarna på försöksskolorna inte upplevt att den slopade 
timplanen medfört någon kvalitetsförsämring med avseende på fostransuppdraget. Snarare 
lyfter lärarna i allmänhet fram många positiva effekter. Det är emellertid viktigt att 
fortsättningsvis närmare utvärdera bakomliggande faktors betydelse för olika lärargruppers 
inställningar till att arbeta utan timplan.  
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6 TID FÖR FOSTRAN! TID FÖR KUNSKAP? TID FÖR BILDNING? 
 
Delrapporten har visat att mycket få negativa effekter av försöksverksamheten kan påvisas. 
De deltagande försöksskolorna dokumenterar sitt kvalitetsarbete i något högre grad än 
referensskolorna och med minst lika god kvalitet. Rösterna om utbildningens kvalitet är likaså 
positivare hos lärarna vid försöksskolorna. Vi kan konstatera att försöket har gett lärarna tid 
för fostran. 
 
Det finns emellertid anledning att gå vidare med utvärderingen med utgångspunkt i de nya 
frågor som har väckts, framför allt frågan om försöket också ger tid för kunskap.  
 
Det känns viktigt att även fortsättningsvis kunna följa utvecklingen av måluppfyllelsen hos 
de undersökta skolorna. En uppföljning av t.ex. meritvärden och resultat på de nationella 
ämnesproven kan ge viktiga insikter i hur arbetet mot bättre måluppfyllelse fortlöper i såväl 
försöks- som referensskolor. Denna delrapport behandlar hur arbetet med ett urval av mål att 
sträva mot utvecklas. Detta leder oss vidare till att närmare studera hur målen att uppnå 
behandlas på de undersökta skolorna. 
 
Vår ambition är att denna och kommande delrapport ska ge underlag för att besvara de 
tidigare formulerade frågeställningar: 
 

• Vilket statligt och kommunalt stöd behövs för att kunna arbeta mer flexibelt och utan 
timplan och samtidigt garantera utbildningens kvalitet? 

• Vad innebär stödet till kommuner och skolor ur ett nationellt perspektiv? 
• Vilket stöd kan kommuner och skolor erhålla genom förändringar i lagstiftningar och 

kursplaner? 
 
 
 
 


