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Denna fallstudie undersöker om samt hur lärandemålen i ämnet svenska synliggörs, 
konkretiseras och begripliggörs av en grundskolelärare i årskurs 3. Metodvalen i 
föreliggande fallstudie är av kvalitativ karaktär där både observationer och 
semistrukturerade intervjuer använts. En stegvis deduktiv-induktiv analysmetod har 
sedan tagits i anspråk för att förstå vårt resultat i förhållande till vår teoretiska 
bakgrund. Resultatet visar att synliggörande av lärandemål förekommer men inte i den 
utsträckning som vore önskvärt i förhållande till vad forskningen talar för.  
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1 Inledning 

Den svenska skolan är resultat- och målstyrd och undervisningen ska bedrivas i enlighet med 

de mål regering, riksdag och Skolverket har utformat (SFS 2010:800). Samhället sätter 

således ramarna för de mål och de resultat eleverna på sikt bör uppnå, vilket tar sig uttryck i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) där det står att 

skolan ska klargöra de mål som utbildningen har för såväl elever som föräldrar. Vidare 

betonas det i Läroplanen ”att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och 

arbetsformer…” (Skolverket, 2011, s. 8). Detta till trots är det inte självklart hur dessa mål ska 

realiseras och synliggöras för eleverna då lärarens tolkningsfrihet av rådande styrdokument är 

både personlig och kontextbunden.  

 Under vår utbildning har vi uppmärksammats på vikten av att synliggöra lärandemål i 

undervisningen och att detta är fördelaktigt både ur ett elevperspektiv och ur ett 

lärarperspektiv. Detta bekräftas av forskning inom formativ bedömning som visar att elever 

motiveras av tydliga lärandemål och omvänt att lärare motiveras av att utveckla sin 

undervisning om det finns lärandemål att sträva efter (Timperley, 2013, s. 63). Annan 

forskning visar också att målformulering och synliggörande av lärandemål är effektiva 

inlärningsmetoder som också inryms i formativa bedömningsmetoder vars främsta syfte är att 

utveckla elevernas kunskaper i riktning mot lärandemålen (Hattie, 2012, s. 38, 142; Lundahl, 

2014, s. 12) 

 Vår erfarenhet efter fyra års praktik och fältstudier inom lärarprogrammet säger oss att 

arbetet med lärandemål kan vara både komplext och svårdefinierat då det är upp till varje 

enskild lärare att utifrån läroplanen först definiera för att sedan konkretisera lärandemålen  

i svenskundervisningen och synliggöra dessa för eleverna. Forskning (Florin Sädbom, 2015, 

s. 40) visar också att det finns en skillnad mellan lärarens intention av hur målen synliggörs 

och hur de förverkligas i undervisningen, vilket talar för betydelsen av att med hjälp av 

fallstudien som metod undersöka hur en grundskolelärare i årskurs 3 arbetar med lärandemål. 

Vidare är vår förhoppning att en sådan beskrivning av en lärares sätt att arbeta skulle kunna 

bidra till utveckling av att synliggöra lärandemål i undervisningen för lärare i allmänhet och 

fallstudiens informant i synnerhet.  

 Då kortsiktiga lärandemål som sätts upp för en lektion eller en serie lektioner (Hattie, 

2012) bör vara sammankopplade med läroplanens långsiktiga mål, förmågor samt 

kunskapskrav bör det ligga i varje lärares intresse att utveckla ett målinriktat lärande.  
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Mot bakgrund av ovanstående anser vi det därför både intressant och angeläget att undersöka 

hur arbetet med lärandemål i svenskundervisningen går till i en klass i årskurs 3.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande fallstudie är att undersöka om samt hur lärandemålen för grundskolan 

i ämnet svenska synliggörs av en lärare i årskurs 3. 

 

Följande forskningsfrågor kommer att undersökas och besvaras:  

 

1.  På vilket sätt synliggörs i undervisningen lärandemålen för ämnet svenska  

av en grundskolelärare i årskurs 3?  

 

2. Hur konkretiseras lärandemålen av en grundskolelärare för att begripliggöra 

undervisningsinnehållet för elevgruppen? 

 

3.  På vilket sätt uppfattar en grundskolelärare i årskurs 3 att lärandemålen i ämnet svenska 

 synliggörs i undervisningen?  
 

1.2 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 Bakgrund inleds med ett begreppsdefinitionsavsnitt om lärandemål och långsiktiga 

mål. Kapitlet presenterar även avsnitt gällande syfte, långsiktiga mål, centralt innehåll och 

kunskapskrav i kursplanen för svenska, tidigare forskning om lärandemål, formativ 

bedömning och nationella prov i ämnet svenska. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

svenskämnets didaktik samt multimodalt perspektiv på svenskundervisningen. I kapitel 3 

Metod och material redogör vi för de val och metoder som har använts för att genomföra 

föreliggande fallstudie. Kapitel 4 Resultat och analys presenterar en sammanvävd resultat- 

och analysdel av fallstudiens observations- och intervjutillfällen samt avslutas med en 

sammanfattning. I kapitel 5 Diskussion finns ett metoddiskussionsavsnitt samt ett 

resultatdiskussionsavsnitt där metodval och resultatet förstås utifrån empirin och vårt 

teoretiska ramverk. Fallstudien avslutas med att presentera kapitel 6 Slutsatser. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi initialt för olika begrepp och definitioner som är relevanta för vår 

studie. Vidare presenteras bakgrund och tidigare forskning som är av relevans för studiens 

analys och som innefattar en redogörelse av innehållet i kursplanen för svenska utifrån 

rådande styrdokument, sambandet mellan tydligt formulerade lärandemål och elevers 

studieresultat, formativ bedömning samt nationella prov. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

svenskämnets didaktik samt ett avsnitt om multimodalt perspektiv på svenskundervisningen.  

2.1 Lärandemål och långsiktiga mål – en begreppsdefinition 

I föreliggande fallstudie används både begreppet lärandemål och begreppet långsiktiga mål 

kontinuerligt. Även om vår erfarenhet säger oss att begreppen används flitigt både inom 

ramen för skolans verksamhet, vid planering och vid utvärdering av undervisning samt i 

läroplanen är definitionen av dem inte helt självklar. Även Florin Sädbom (2015, s. 38–39) 

belyser i sin avhandling att det, trots att lärare arbetar utifrån samma styrdokument i form av 

läroplan, kursplan, allmänna råd samt kommentarmaterial som alla anger hur lärare bör arbeta 

för att nå skolans uppställda mål, råder ett gap mellan målen i läroplanen, kunskapskraven 

samt hur undervisningen realiseras och målen konkretiseras. Det finns inte heller en konkret 

beskrivning av begreppen i Nationalencyklopedin, utan där beskrivs istället syfte som 

”planerad följd av visst handlande, avsikt, intention […]” samt målsättning som ”resultat av 

verksamhet” (NE, 2018-03-28), vilket medför att såväl lärandemål som långsiktiga mål 

utifrån detta är svårdefinierade begrepp. En beskrivning för hur begreppen definieras inom 

ramen för föreliggande studie är således relevant. 

 Ett lärandemål beskriver på ett tydligt sätt vad eleverna förväntas lära under en lektion 

eller under flera lektionstillfällen (Hattie, 2012, s. 73). I vår fallstudie syftar definitionen av 

begreppet lärandemål således till de mål som lärare sätter upp med utgångspunkt i det 

centrala innehållet i kursplanen för svenska och som ska mäta elevernas kunskaper på kort 

sikt, antingen efter en lektion eller efter en serie lektioner. Det är också dessa, mer kortsiktiga 

lärandemål som slutligen ska leda till att eleverna når de långsiktiga målen, det vill säga 

förmågorna som anges i kursplanen för svenska. När begreppet långsiktiga mål nämns syftar 

det således istället till de förmågor som finns preciserade i läroplanen och kursplanen för 

svenska och som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla från årskurs 1 

till årskurs 3. I denna fallstudie kommer främst de kortsiktiga lärandemål som synliggörs per 
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lektionstillfälle att analyseras närmare, men då dessa hänger samman med de långsiktiga mål 

som eleverna förväntas nå i form av förmågor och kunskapskrav är det oundvikligt att också 

beröra dessa i någon form. 

2.2 Bakgrund och tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras bakgrund och tidigare forskning som är relevant för studiens empiri. 

2.2.1 Syfte, långsiktiga mål, centralt innehåll och kunskapskrav i 
kursplanen för ämnet svenska 

I läroplanen och den inledande syftestexten i kursplanen för svenska framhålls språket som 

”människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.” (Skolverket, 2011, s. 

252). Vidare betonas språket som betydelsefullt för att kunna uttrycka tankar och känslor samt 

för att kunna verka i samhället. Med andra ord syftar ämnet svenska till att utveckla elevernas 

kunskaper i och om det svenska språket så att de kan utvecklas och lära i skolan men också i 

det fortsatta livet. Tanken om språket som främsta redskap för att tänka, kommunicera och 

lära bygger på teorier om lärande där språk, kommunikation och interaktion ses som 

nyckelfaktorer till utveckling och lärande (Skolverket, 2017 a, s. 5).  

 Syftestexten i kursplanen för svenska avslutas med ett antal långsiktiga mål. De är 

formulerade som förmågor och ligger till grund för de kunskapskrav som eleverna förväntas 

att nå i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2017, s. 9). De fem förmågorna innefattar att: 

”formulera sig och kommunicera i tal och skrift”, ”läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften”, ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”, 

”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” samt ”söka information från olika 

källor och värdera dessa” (Skolverket, 2011, s. 253). De långsiktiga målen och med andra ord 

förmågorna är även knutna till det centrala innehållets fem kunskapsområden: ”Läsa och 

skriva”, ”Tala, lyssna och samtala, ”Berättande texter och sakprosatexter”, ”Språkbruk” och 

”Informationssökning och källkritik” (Skolverket, 2011, s. 253-254). 

  Läroplanens hierarkiska struktur där kunskapskrav följt av långsiktiga mål och förmågor 

samt det centrala innehållets fem kunskapsområden som slutligen ska mynna ut i ett 

lektionsinnehåll med adekvata lärandemål förtydligas i Figur 1.  

  



 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Läroplanens hierarkiska struktur (Skolverket, 2011a). 

 

2.2.2 Tydligt formulerade lärandemål är betydelsefullt för elevers 
studieresultat  

I en av världens hittills största forskningsöversikter Visible learning, som genomfördes 2009, 

presenterar utbildningsforskaren John Hattie olika faktorer som påverkar elevers 

studieresultat. Studien, som bygger på mer än 50 000 forskningsartiklar och inkluderar över 

240 miljoner elever i fler än 800 metaanalyser, har resulterat i 138 olika påverkansfaktorer 

som rangordnats utifrån sina effektstorlekar. De slutsatser som presenteras i Visible learning 

sammanfattas i sex punkter och kan enligt Hattie ses som vägvisare för att skapa en 

högkvalitativ utbildning. En av dessa punkter påvisar vikten av att synliggöra lärandemål och 

kriterier för måluppfyllelse i undervisningen enligt följande:  

Lärare och elever måste kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för lektionerna, 
veta hur väl samtliga elever uppnår dessa kriterier och veta vad som är nästa steg i ljuset av 
skillnaden mellan elevernas nuvarande kunskap och kriterierna för måluppfyllelsen, det vill säga 
”Vart är du på väg?”, ”Hur ska du komma dit?” och ”Vad är nästa steg?” (Hattie, 2012, s. 38).  
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Syftet med Visible learning var att framhålla ett sätt för lärare att tänka kring vad som 

påverkar och förklarar elevers studieresultat för att i vidare mening synliggöra lärande- och 

undervisningsprocesser och vilken påverkan dessa har på eleverna. Betydelsen av att 

synliggöra lärandemål i undervisningen är långt ifrån representativt för hela studiens resultat 

och därmed inte det enda lärare behöver tydliggöra i undervisningen för att nå goda resultat. 

Däremot bekräftar studien att synliggörande av lärandemål i undervisningen är en viktig del i 

arbetet för att leda eleverna i riktning mot såväl kortsiktiga som långsiktiga lärandemål som 

elever i linje med kunskapskraven i kursplanen för svenska förväntas ha utvecklat i slutet av 

årskurs 3 (Skolverket, 2011, s. 258).  

 Enligt Hattie (2012, s. 72) består ett målinriktat lärande av två delar där den första delen 

syftar till att tydliggöra lärandemål och den andra delen till att tydliggöra kriterierna för 

måluppfyllelse. Med andra ord innefattar detta vad eleverna förväntas att lära sig under 

lektionerna samt hur läraren synliggör, både för sig själv och för eleverna, att den önskade 

inlärningen har uppnåtts i relation till det centrala innehållet i kursplanen. Ett målinriktat 

lärande handlar således om att såväl lärare som elever ska känna till syftet med lektionen samt 

vart de är på väg för att nå lärandemålet. För att ett sådant målinriktat lärande ska ske krävs 

tydligt formulerade lärandemål som uttryckligen beskriver vad eleverna ska lära sig samt 

vilken typ och nivå av prestation som krävs för att nå dem (Hattie, 2012, s. 72). Mer precist 

innefattar arbetsprocessen att läraren å ena sidan initialt redogör för de lärandemål som 

lektionen eller en serie lektioner kommer att behandla och å andra sidan att varje lektion eller 

arbetsområde avslutas med att läraren återkopplar till lärandemålen för att tydliggöra för 

eleverna hur mycket närmare kriterierna för måluppfyllelse de kommit (Hattie, 2012, s. 73). 

 Sammantaget visar resultatet från Visible learning som sammanvävs med forskning inom 

området (Hattie, 2012, s. 142) att målformulering och tydliggörande av lärandemål i 

undervisningen är ytterst effektiva inlärningsmetoder. 

2.2.3 Formativ bedömning och lärandemål i svenskundervisningen 

Mot bakgrund av den forskning som talar för den formativa bedömningens effekt för lärandet 

(se t.ex. Lundahl, 2014; Wiliams, 2011; Hattie, 2009, 2012; Black & Wiliams, 1998) är det 

intressant att redogöra för hur en sådan, framåtsyftande bedömning hänger samman med 

synliggörandet av lärandemål i undervisningen.   

 Målens primära funktion i den svenska skolan är att de ska formuleras så att de kan 

utvärderas utifrån den resultat- och målstyrning som råder. I lärares yrkesuppdrag ingår att å 
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ena sidan konkretisera lärandemål för att på så sätt göra dem tydliga för eleverna och å andra 

sidan utvärdera och bedöma om eleverna nått ett önskvärt lärande i förhållande till 

lärandemålen samt de långsiktiga målen i läroplanen. På så sätt skapas kännedom om vart 

eleverna är på väg så att läraren kan följa upp elevernas lärande och leda dem i riktning mot 

målen (Florin Sädbom, 2015, s. 42; Skolverket, 2011b).  

 Att synliggöra lärandemål är en viktig del av den formativa bedömningen (se t.ex. 

Wiliam, 2010, s. 31; Hattie, 2012, s. 73) som till skillnad från en summativ bedömning, som 

endast mäter elevers resultat, syftar till att stärka och utveckla lärandet. Genom att synliggöra 

lärandemål och förväntningar för eleverna både verbalt och visuellt samt genom att använda 

konkreta exempel kan ett bättre lärande uppnås (Jönsson, 2010, s. 9; Skolverket, 2011b). För 

att bedömning ska betraktas som formativ bör den innehålla framåtsyftande återkoppling i 

form av tydligt preciserade och formulerade lärandemål som visar var eleven befinner sig i 

relation till lärandemålen, vart eleven är på väg, det vill säga lärandemålet i sig samt hur och 

vad eleven bör arbeta med för att nå lärandemålet. Genom att tillämpa formativa 

bedömningsmetoder går det således att påverka en redan pågående lärprocess samt bidra  

till att elever blir mer motiverade (Lundahl, 2014, s. 12; Timperley, 2012, s 63; 52, Hattie, 

2012, s. 38). 

 I relation till svenskämnet och kursplanen i svenska i (Lgr11) kan formativ bedömning 

med fokus på frågorna Var befinner sig eleven?, Vart ska eleven? och Hur ska eleven nå dit? 

fylla en viktig funktion för att eleverna ska utvecklas i riktning mot lärandemålen och för att 

nå kunskapskraven i ämnet svenska. I frågorna Var befinner sig eleven? och Vart ska eleven? 

inryms att kartlägga var eleven befinner sig i relation till de uppsatta lärandemålen. Likaså 

finns en direkt koppling mellan frågan Hur ska eleven nå dit? och framställningen av 

lärandemål, eftersom frågan syftar till det innehåll som undervisningen bör behandla för att 

öka elevernas möjligheter att nå lärandemålet (se t.ex. Jönsson, 2010; Thorsten, 2014; 

Skolverket 2011a). 

 Sammanfattningsvis framträder ett tydligt och ofrånkomligt samband mellan formativa 

bedömningsmetoder och synliggörande av lärandemål som kan nyttjas i 

svenskundervisningen. I Tabell 1 visas detta samband i relation till ett konkret exempel som 

rör berättelseskrivande i ämnet svenska. 
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Tabell 1. Sambandet mellan formativ bedömning och synliggörande av lärandemål (se t.ex. 

Jönsson, 2010; Hattie, 2012; Thorsten, 2014; Skolverket 2011a). 

 
Formativ bedömning 

 

 

 

 
Att synliggöra 
lärandemål 

 
Berättelseskrivande  
i ämnet svenska 

 
Var befinner sig eleven?  

 

 

 

 
Var befinner sig eleven i 
relation till de uppsatta 
lärandemålen? 

 
Kartläggning: Eleven kan skriva en 
enkel berättelse med en början och  
ett slut. 

 
Vart ska eleven? 

 

 

 

 

 
Vilka lärandemål förväntas 
eleven att nå upp till? 

 
Lärandemål: Eleven ska kunna skriva 
en berättelse med ett spännande, 
välutvecklat och väl sammanhållet 
händelseförlopp. 

 
Hur ska eleven nå dit? 

 

 

 

 

 

 
Vilket undervisningsinnehåll  
och vilka moment måste 
läraren klargöra för att eleven 
ska nå lärandemålen? 

 

 
Konkretisering och begripliggörande  
av lärandemål: 

• Tillhandahållande av stödstrukturer för 
att skriva berättelser. 

• Visa exempel på berättelser som 
innehåller ett välutvecklat 
händelseförlopp och jämföra dessa med 
berättelser som inte innehar detta. 

• Tydliggöra innebörden i begrepp som 
t.ex. spännande, välutvecklat och 
sammanhållet. 

 

 

2.2.4 Nationella prov i ämnet svenska  

Nationella prov har genomförts i årskurs 3 i ämnet svenska sedan läsåret 2008/2009. Proven 

består av olika delprov som bedöms utifrån en kravnivå för respektive delprov. De nationella 

proven konstrueras med utgångspunkt i läroplanen och kursplanen samt kunskapskraven för 

ämnet svenska. Kunskapskraven beskriver den lägsta godtagbara kunskapsnivån i slutet av 

årskurs 3. Samtliga delar i kursplanen för svenska prövas inte i det nationella provet, vilket 

medför att provresultatet endast ska ses som en del av lärarens bedömningsunderlag och inte 

som en fullständig bild av elevens kunskaper i ämnet. De olika delar som prövas i det 

nationella provet för svenska är: A Tala: muntlig uppgift, B Läsa: berättande text, C Läsa: 

faktatext, D: Enskild högläsning, E: Enskilt textsamtal, F Skriva: berättande text, G: Stavning 

och interpunktion, H Skriva: faktatext (Skolverket, 2017b). 
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 De nationella proven har främst en summativ funktion som syftar till att fungera som en 

avstämningspunkt för att mäta elevernas kunskaper i slutet av en årskurs. Samtidigt som 

proven ska stödja läraren vid bedömning används de också för att ge underlag för analys av i 

vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls i relation till skolnivå, huvudmannanivå samt 

nationell nivå (Skolverket, 2017b). För att understödja lärandet kan proven också användas 

formativt eftersom resultaten ger information om vilka kunskaper som eleven genom 

undervisningen behöver få möjlighet att utveckla mer. Slutligen ger proven också en bild av 

hur undervisningen fungerat och i vidare mening ett underlag för hur den i ett lärarperspektiv 

kan utvecklas (Skolverket, 2018). 

 

2.3 Svenskämnets didaktik  

Svenskämnet i skolan har som uppgift att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga och 

därmed ett språk som gör det möjligt att kommunicera med andra i sociala sammanhang för 

att förstå sig själv och omvärlden. Med andra ord ska eleverna i skolundervisningen stöttas i 

processen att genom språket tänka, kommunicera och lära. Därmed kan svenskundervisningen 

sägas ha betydelse, inte bara för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga, utan också för att 

nå framgång i andra skolämnen och vidare framgång i det fortsatta livet (Jönnsson och 

Jennfors, 2011, s. 130; Skolverket 2011a). Att svenskämnet är betydelsefullt för och inryms i 

samtliga skolämnen syns bland annat i de olika ämnenas kursplaner i Lgr11 i form av 

formuleringar som syftar till att eleverna till exempel ska kunna återge, berätta, argumentera, 

beskriva eller förklara något. I ämnet svenska får eleverna möjlighet att utveckla sin kunskap 

om olika typer av texter som till exempel berättande, argumenterande, beskrivande, 

förklarande och instruerande texter (Gibbons, 2016, s. 11), så att de därigenom ges 

förutsättningar att uppfylla lärandemålen i övriga ämnen.  

 Inom ramen för bedömningsforskning i svenskämnet som bland annat pekar på viktiga 

aspekter av hur elever lär sig läsa och skriva samt hur de utvecklar läsförståelse och 

skrivkompetens (Mossberg Schüllerqvist, 2012, s.106), går det också att urskilja, om än mer 

implicit, att det finns ett samband mellan framställningen av lärandemål, bedömning och i 

vidare mening måluppfyllelse. I en studie av Aldrin (2015, s. 80) som undersöker 

svensklärares attityder till och erfarenheter av textbedömning i svenskämnet på högstadienivå 

framkommer bland annat att de deltagande lärarna i studien uttrycker att textbedömningen 

skulle underlättas förutsatt att uppgiftens formulering och instruktioner presenterades på ett 



 

 

 

10 

tydligare sätt för eleverna. Vidare visar annan svenskdidaktisk forskning (Jönsson, 2010; 

Thorsten, 2014) att om elever ska få möjlighet att uppnå ett specifikt lärandemål så är det 

avgörande vilket innehåll som behandlas och hur detta presenteras av läraren i klassrummet. 

Således står det klart att om elever ska få möjlighet att uppnå lärandemålen för lektionen så 

måste de veta hur detta ska ske, vilket knyter an till den cykliska och sammanvävda process 

som arbetet med lärandemål och formativ bedömning innebär (se avsnitt 2.2.3). Lärarens 

uppgift blir i detta sammanhang att skapa goda förutsättningar för att ett sådant lärande ska 

vara möjligt genom att ge kontinuerlig återkoppling av elevprestationer i förhållande till 

lärandemålen (se t.ex. Jönsson, 2010; Skolverket, 2011b; Hattie, 2012; Thorsten, 2014).  

 Ett exempel som knyter an till vikten av lärarens förmåga att möjliggöra lärande genom 

sin didaktiska kompetens, och som innefattar att leda eleverna i riktning mot ett lärandemål, 

återfinns i en svenskdidaktisk studie (Thorsten, 2014) vars främsta syfte var att utveckla nio- 

och tioåringars berättelseskrivande. Studiens resultat visar en markant förbättring av elevernas 

förmåga att skriva berättande texter. Främst betonas lärarens förmåga att på olika sätt skapa 

förutsättningar för lärande genom att kontrollera var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling, kunna urskilja vilka kritiska aspekter som behöver klargöras för att 

utveckling ska ske i riktning mot lärandemålet samt att från lärarens sida presentera dessa 

aspekter på ett sätt som utvecklar lärandet hos eleverna. De kritiska aspekterna som utgör 

studiens huvudresultat kan beskrivas som de verktyg elever behöver få tillgång till för att 

utveckla ett visst kunnande eller en viss förmåga. I detta fall handlade det om att utveckla 

elevernas berättelseskrivande, vilket mynnade ut i kritiska aspekter som till exempel 

innefattade att urskilja att en berättelse är en fantasiprodukt som ska kunna förstås av en 

mottagare samt att urskilja att syftet med berättelser är att underhålla. Fördelen med att 

identifiera kritiska aspekter är att läraren kan förändra undervisningens upplägg och innehåll 

allt eftersom för att på så sätt underlätta lärandet för eleverna. I studien påvisas också i 

motsats till ett framgångsrikt upplägg av undervisning ett samband mellan undervisning som 

inte gav eleverna rätt verktyg för att utveckla sitt skrivande och en avsaknad av elevernas 

utveckling i riktning mot lärandemålet (Thorsten, 2014, s. 75-78). I dessa fall synliggjordes 

inte kritiska aspekter i samma utsträckning, vilket medförde att eleverna till exempel inte fick 

möjlighet att urskilja att en text som skapar spänning med fördel innefattar en ovanlig 

händelse i jämförelse med väntade och vanliga händelser (s. 95). Därmed bekräftar studien 

implicit sambandet mellan arbetet med lärandemål som i detta fall handlade om att kunna 

skriva en berättelse med ett spännande, välutvecklat och väl sammanhållet händelseförlopp 



 

 

 

11 

och vikten av att ge formativ återkoppling samt verktyg under skrivprocessens gång för att 

slutligen nå lärandemålet.  

2.3.1 Multimodalt perspektiv på svenskundervisningen  

I kursplanen för ämnet svenska anges i det centrala innehållet bland annat att eleverna ska ges 

”språkliga strategier för att minnas och lära” och ”skillnader mellan tal- och skriftspråk, till 

exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk” (Skolverket, 2011, s. 254). 

För att eleverna ska ges förutsättningar att ta till sig detta krävs en lärare som behärskar och 

har förståelse för att framställningen av olika lärandemål kan ske på olika sätt, till exempel 

genom användning av olika multimodala medel. Ett multimodalt lärande innebär att eleverna 

med lärarens hjälp får möjlighet till att koppla ihop olika sinnen och källor, det vill säga olika 

uttrycksformer som kan öka förståelsen för undervisningsinnehållet. Genom att tillämpa ett 

multimodalt perspektiv på svenskundervisningen finns förståelse för att visuell och verbal 

kommunikation, oavsett om den exempelvis framställs via tal, musik, film, bild eller text, 

hänger samman och att dessa olika lager av kommunikation bidrar till en ökad förståelse 

(Kress & van Leeuwen 2001, s. 111). 

  Det multimodala perspektivet tar enligt Magnusson (2014, s. 31) hänsyn till lärande ur 

flera perspektiv än det talade språket i undervisningen, vilket skulle kunna innebära större 

möjligheter till att ge alla elever meningsskapande lärandesituationer. Klassrummet som 

lärmiljö är även det något som ett multimodalt perspektiv tar hänsyn till där utformningen av 

rummet, bilder på väggar et cetera påverkar elevers uppfattning av och möjligheter till 

förståelse för inlärningstillfället. Vidare hävdar Magnusson (2014) att val av medium, det vill 

säga exempelvis film, skrift, ljud och bild, ur ett multimodalt perspektiv har betydelse för hur 

mottagaren förstår informationen. Texter kan till exempel uppfattas olika om de förmedlas 

tryckt på ett papper kontra digitalt (s. 13).  

 Applebee & Langer (1987) visar i sin studie bland annat hur det skrivna ordet kan 

bedömas, utvecklas och vara levande i språkundervisningen med hjälp av olika strategier. 

Olika inlärningssituationer kan därför sägas påverka arbetet med framställningen av 

lärandemål i undervisningen. Studien som totalt innefattade 23 lärare och 566 elever, pågick 

under tre års tid och hade två olika undersökningsområden: att undersöka hur 

undervisningstillfällena kunde möjliggöra skrivande för att uppnå en högre förståelse för sitt 

lärande och att ta reda på hur olika inlärningssituationer kan påverka elevers medvetenhet om 

hur den skrivna texten kan skapa möjlighet för högre insikt om sitt lärande (s. 11–13). Det 
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framkom att de lärare som studerades inte alltid använde sig av det skrivna ordet som en 

självklar del i undervisningen när instruktioner och mål skulle presenteras, vilket fick till följd 

att dessa inte skrevs upp på tavlan. Vidare kände sig lärarna generellt bundna av läroplanen 

och de specifika ämnena samt den ordningsföljd av det undervisningsinnehåll de hade 

planerat att hinna med under berört skolår (Applebee & Langer, 1987, s. 20–21). Studien visar 

att sättet de olika lärarna instruerade, informerade och lärde ut innehållet i undervisningen 

skiljde sig åt. Dessutom var samtliga av de lärare som studerades i studien eniga om att 

innehållet i lektionen behövde förklaras på ett sätt som fångade elevgruppen. Resultatet i 

studien visar att lärarens val av skrivuppgift till eleverna i hög grad påverkade deras förståelse 

och utveckling av det skrivna. Att endast ge elever skrivuppgifter vars syfte var att besvara 

slutna frågor ansågs inte gynna inlärning och utveckling, utan störst effekt hade de uppgifter 

som bidrog till att sätta den skrivna texten i ett större sammanhang (s. 135–137). För att öka 

chansen att fånga elevernas intresse beskriver Applebee & Langer (1987, s. 42) vidare att 

eleverna behöver få uppgiften förklarad för sig, det vill säga vad som ska göras samt varför 

det är viktigt. I ett elevexempel påvisades detta då några elever inte förstod målet med 

aktiviteten. Elevgruppen fick veta av läraren att de var tvungna att fortsätta skriva om ett 

specifikt område i ytterligare 5 minuter, i detta fall kräftdjur. Då vissa elevers förkunskaper 

kring detta område var begränsade blev resultatet texter med upprepningar i stil med ”jag vet 

ingenting om kräftor” (s. 43). Det är därför av vikt för läraren att ständigt förbereda nya 

skrivaktiviteter, recensera/återkoppla till den tidigare elevinsatsen samt att utveckla olika 

koncept som elevgruppen har påbörjat.  För att utvärdera varje elev behöver därför läraren 

bedöma elevernas behov på individnivå innan nya skrivuppgifter och utvecklade tematiska 

koncept kan tas fram. Men det kan förekomma svårigheter för lärare att å ena sidan avgöra 

vad som ur prestationsnivåuppfyllelse bör klassificeras som gott nog för varje elevs insats och 

å andra sidan undvika alltför många skriftliga prov som ligger till grund för bedömning  

(s. 57). Det fanns även indikatorer i studiens data som visade att det eleverna generellt hade 

störst svårigheter med i språkundervisningen var att omformulera sin text då det krävde mer 

tankeverksamhet (s. 65). Ytterligare en påverkansfaktor för utvärdering av de skrivna 

elevinsatserna var hur lärarens egna specifika mål med lektionen överensstämde och tolkades 

mot de ämnesspecifika målen angivna i läroplanen. Hur en lärare väljer att tolka de 

ämnesspecifika målen och kopplar dessa till sin egen undervisning för att sedan utvärdera och 

därtill bedöma eleverna kan därför se olika ut (Applebee & Langer, 1987, s. 68). 
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3 Metod och material 

I följande kapitel presenteras våra val av metoder samt de urval som legat till grund för 

insamling av data. Vidare redogör vi för hur materialet har samlats in och därefter bearbetats. 

Avslutningsvis förklaras de forskningsetiska principerna som tagits i beaktande för studien 

samt studiens reliabilitet och validitet. 

3.1 Metodologi 

Då vårt syfte med föreliggande fallstudie är att undersöka om samt hur målen för grundskolan 

i ämnet svenska synliggörs av en lärare i årskurs 3 har vi valt metoder av kvalitativ karaktär 

som innefattar strukturerade observationer med tillhörande observationsschema (se bilaga 2), 

semistrukturerade intervjuer (se bilaga 3 och 4) samt ljudinspelningar. Vår fallstudie är av 

både deskriptiv och tolkande karaktär och har som syfte att å ena sidan beskriva samt ge en 

detaljerad redogörelse av fenomenet och å andra sidan analysera resultatet mot de teoretiska 

antaganden som presenteras i kapitel 2 (Merriam, 1994, s. 41).  

 Valet att följa upp de observerade lektionstillfällena med semistrukturerade intervjuer 

gjordes för att möjliggöra en jämförelse mellan observationen och lärarens uppfattning av 

situationen och sin undervisning. Till detta gjordes ljudinspelningar under samtliga 

observations- och intervjutillfällen som sedan transkriberades för att säkerställa fallstudiens 

reliabilitet. Vi ansåg oss i och med detta tillvägagångssätt kunna öka potentialen i 

föreliggande fallstudie genom att å ena sidan passivt observera lektionstillfället med hjälp av 

tillhörande observationsschema och å andra sidan följa upp detta med en återkopplande 

lärarintervju utifrån informantens perspektiv. Bearbetning av kvalitativ data likt de intervjuer 

som vår fallstudie till viss del bygger på innebär att en stor mängd data behöver analyseras på 

en djupare nivå. Enligt Bryman (2011, s. 432) kan forskare spara tid genom att sortera upp 

data och eventuellt välja bort viss information som framkommit under transkriberingsarbetet 

och fokusera på de delar som senare uppfattas användbara för studien.  Vi har därför valt att 

rikta vår utvalda transkriberade data, från såväl observations- som intervjutillfällen, mot 

fallstudiens inledande forskningsfrågor utifrån kategorier.  

 Det ska även tilläggas att denna fallstudie har ägt rum i direkt anslutning till de nationella 

proven i ämnet svenska, vilket även det har påverkat tillgången till fler observations- och 

intervjutillfällen. 
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3.2 Urval 

Med anledning av studiens kvalitativa karaktär med tillhörande observationstillfällen samt 

semistrukturerade intervjuer ansågs valet av informant med en tydlig koppling mot syftet i 

studien vara av vikt (Bryman, 2011, s. 180).  Mer precist resulterade detta i en enda informant  

(en klasslärare) som under tre tillfällen observerades i sin klassrumsmiljö med efterföljande 

intervjuer. Merriam (1994, s. 58) beskriver att fallstudieundersökningar används då forskarna 

väljer att undersöka ett specifikt exempel och att fallet kan omfatta en individ. Detta urval 

skulle enligt Bryman (2011, s. 180) därför kunna sägas utgöra ett stickprov av en större grupp 

informanter, det vill säga populationen (lärare i allmänhet). Genom att tidigt rikta studien mot 

ett specifikt fall ansåg vi oss skapa förutsättningar för en analys av mer djupgående karaktär. 

De observerade lektionerna i ämnet svenska kunde följas upp med ett intervjutillfälle samma 

dag för att ge informanten möjlighet att återge och förklara det observerade lektionstillfället. 

Valet av informant gjordes även med hänsyn till fallstudien som metod där ett specifikt fall 

studeras vid upprepade tillfällen. Vi var således medvetna om att våra upprepade 

observationer och intervjuer var både tidsmässigt krävande och innebar ett av informanten 

aktivt engagemang vid svar på frågor gällande de olika undervisningstillfällena, vilket 

medförde att valet inte kunde ske slumpmässigt. Ytterligare en aspekt var informantens 

personliga intresse av svenskämnet och vilja att kunna bidra till vår studie genom sitt 

deltagande. Då informanten är ansvarig klasslärare inom ämnet svenska för en klass i årskurs 

3 ansåg vi att denna person hade en tydlig koppling till vår fallstudies syfte. Med detta i 

åtanke valdes informanten ut genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 194) där vi 

personligen tillfrågade läraren om deltagande i vår studie. Därefter skickades ett missivbrev ut 

till informanten via e-post där studiens syfte framgick samt vilka rättigheter som råder vid ett 

deltagande (se bilaga 1). Inget bortfall kan därför sägas ha ägt rum inför fallstudien. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Vårt val av fallstudie som datainsamlingsmetod grundar sig i vårt intresse av att  

närmare undersöka ett specifikt fall, i detta fall hur en lärare synliggör lärandemålen i 

svenskundervisningen, vid flera olika tillfällen.  

 De datainsamlingsmetoder som vi använt är observationer med tillhörande 

observationsscheman samt kvalitativa intervjuer. En sådan triangulering har säkerställt att vi 

har kunnat kontrollera det vi observerat med efterföljande intervjuer (Bryman, 2011, s. 354). 
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Samtliga observationer och intervjuer har också spelats in och transkriberats. I studiens 

inledande skede var ambitionen att undvika att berätta om studiens syfte vid det första 

observationstillfället då förhoppningar fanns att vi genom detta skulle få en så verklig bild av 

fenomenet som möjligt. Informanten tackade ja trots den knappa informationen men då vi 

senare insåg att det fanns tveksamheter beträffande datainsamlingsmetoden i förhållande till 

de forskningsetiska reglerna valde vi att trots allt delge studiens syfte i missivbrevet som 

skickades till informanten. Vi valde aktivt att vänta med att delge informanten de 

intervjufrågor vi hade tagit fram för att förhoppningsvis undvika inövade svar som inte 

speglade informantens syn på det aktuella området och de lektioner vi observerat.  

3.3.1 Observation 

Under tre veckors tid har informanten med tillhörande klass observerats en gång i veckan. 

Dessa observationer genomfördes under svensklektionerna och skedde passivt, vilket innebär 

att vi som forskare inte på något sätt har deltagit varken fysiskt eller verbalt under 

lektionstillfällena (Merriam, 1994, s. 106). Varje lektionstillfälle som observerades varierade 

tidsmässigt mellan 49 och 56 minuter. Syftet var att undersöka om och i så fall hur 

informanten synliggjorde lärandemål i ämnet svenska visuellt och verbalt samt hur dessa 

konkretiserades och begripliggjordes för elevgruppen. För att ge en så korrekt bild som 

möjligt av det observerade utformades ett observationsschema (se bilaga 2) som fylldes i 

fortlöpande som ett komplement till varje lektions ljudinspelning. Vi ansåg att detta skulle 

kunna ge en tydligare bild av det studerade, då vi kunde ta hänsyn till informantens visuella 

och verbala framställning av lärandemålen under lektionstillfället samt i den avslutande  

delen av lektionen. Informantens framställning av lärandemål kunde under samtliga 

observationstillfällen noteras av oss individuellt i våra observationsscheman och sedan följas 

upp och jämföras för att stärka reliabiliteten i studien. Då vår fallstudie endast tar hänsyn till 

den specifika informanten har inte övriga påverkansfaktorer såsom klasstorlek för varje 

observationstillfälle beaktats och därför inte heller noterats.  

3.3.2 Intervju 

För att följa upp de observerade lektionstillfällena genomfördes semistrukturerade intervjuer 

med informanten i anslutning till respektive lektionstillfälle. Med anslutning menar vi att 

intervjuerna genomfördes direkt efter observerad lektion alternativt under ett senare tillfälle 

samma dag. Då denna fallstudie är av kvalitativ karaktär syftade intervjutillfällena till att ge 
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en fördjupad bild av informantens syn på fenomenet lärandemål utöver observationstillfällena. 

Intervjun utgick från en intervjuguide med utrymme för följdfrågor (Bryman, 2011, s. 206). 

Vi valde att strukturera intervjufrågorna utifrån allmänna frågor om lärandemål kopplat till 

lektionen och våra forskningsfrågor som ställdes vid samtliga intervjutillfällen samt 

specialfrågor om lärarens syn på lärandemål utifrån läroplanen som endast ställdes vid det 

första tillfället (se Bilaga 3). Till detta föll valet att alternera vem av oss som höll i intervjun 

från gång till gång för att undvika att informanten eventuellt skulle uppleva intervjufrågorna 

som repetitiva. Under ett senare skede genomfördes en fjärde intervju med informanten i syfte 

att följa upp hur läraren använt sig av lärandemål i undervisningen samt om och i så fall hur 

dessa följts upp i förhållande till respektive elev (se Bilaga 4).  

3.4 Metod för bearbetning och analys av data  

När de tre observationstillfällena och fyra intervjuerna var genomförda påbörjades 

bearbetning av data. I ett första skede transkriberades samtliga ljudinspelningar från 

observations- och intervjutillfällena (7 tillfällen totalt). Därefter behövde det transkriberade 

materialet sorteras och kategoriseras för att förstås i förhållande till observationsschemat från 

respektive lektionstillfälle. Genom att spela in och transkribera samtliga observations- och 

intervjutillfällen har förutsättningar för bearbetning av data skapats och möjliggjort en 

djupgående analys (Bryman, 2011, s. 428). Vi har skrivit ut samtliga transkriberingar och 

under upprepade gånger läst dem högt tillsammans. Därtill gjordes anteckningar och 

markeringar som jämfördes oss sinsemellan.  

 Vår analys är av såväl deduktiv som induktiv karaktär, vilket innebär att vi med 

utgångspunkt i vår teoretiska bakgrund sökt efter ett på förhand känt innehåll som innefattar: 

innehållet i kursplanen för svenska, tidigare forskning om lärandemål och formativ 

bedömning, nationella prov, svenskämnets didaktik samt ett multimodalt perspektiv på 

svenskundervisningen. Vi har även kontinuerligt kontrollerat empirin i förhållande till teorin. 

För att säkerställa vår analysprocess har vi använt oss av Tjoras (2012, s. 137–138) stegvis-

deduktiva induktiva metod (SDI), se Figur 2. 
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Figur 2. Stegvis-deduktiv induktiv metod (Tjora, 2012, s. 137–138). 

 

Vår insamlade data bygger på tre observationstillfällen, tre intervjutillfällen samt en 

uppföljande intervju. Vi valde medvetet att initialt sortera materialet kronologiskt i olika 

kategorier utifrån respektive observations- och intervjutillfälle som vi ansåg vara passande för 

vår fallstudies ursprungliga syfte: att undersöka om samt hur lärandemålen för grundskolan i 

ämnet svenska synliggörs av en lärare i årskurs 3. För att kunna göra en ingående analys 

sorterades materialet ytterligare i två olika underkategorier utifrån våra forskningsfrågor:  

1. På vilket sätt synliggörs i undervisningen lärandemålen för ämnet svenska av en 

grundskolelärare i årskurs 3? 2. Hur konkretiseras lärandemålen av en grundskolelärare för 

att begripliggöra undervisningsinnehållet för elevgruppen? Då den tredje forskningsfrågan 

undersöker på vilket sätt en grundskolelärare uppfattar att lärandemålen synliggörs i ämnet 

svenska valde vi att fortlöpande väva in den i analysen. Vi valde även medvetet ut lämpliga 

citat, både från observationer och från intervjuer, som presenteras i kapitel 4 Resultat och 

analys i syfte att stärka vår analys och ge läsaren en så nära bild av verkligheten som möjligt 

(Bryman, 2011, s. 431).  



 

 

 

18 

 Kvalitativa analysprocesser är cykliska (Tjora, 2012, s. 138), vilket innebär att materialet 

kan behöva kompletteras under processens gång. I detta fall kändes en återkopplande, fjärde 

intervju med informanten relevant att genomföra efter de ursprungliga observations- och 

intervjutillfällena för att kunna följa upp arbetet med lärandemål samt se hur de nationella 

proven i svenska, som varit i fokus under perioden, följts upp formativt.   

 För att besvara våra forskningsfrågor och ge en tydlig bild av vårt resultat valde vi 

avslutningsvis att transkribera den uppföljande intervjun. Detta resulterade i att två 

analyskategorier kunde utkristalliseras, nämligen: Tidsbrist samt fokus på poäng snarare än 

prestation och Lärarens utveckling i arbetet med lärandemål. 

3.5 Etiska överväganden  

Under fallstudiens inledande stadium skulle vårt tänkta tillvägagångssätt, att undvika att 

berätta för informanten om studiens syfte för att förhoppningsvis uppnå en så verklighetsnära 

bild av fenomenet som möjligt, kunna sägas vara etiskt tvivelaktigt (Bryman, 2011, s. 129). 

Vi valde därför att meddela informanten via missivbrevet (se Bilaga 1) om fallstudiens syfte, 

vilket medfört att vi följt informationskravet för de etiska principerna. Via missivbrevet 

informerade vi även om rätten till att avbryta deltagandet i studien, att anonymitet råder samt 

att allt inspelningsmaterial efter transkribering skulle raderas. Vidare fick informanten vetskap 

om att materialet endast skulle användas inom ramen för denna fallstudie. Eftersom syftet var 

att studera en specifik lärare och inte elevgruppen den ansvarade för såg vi ingen anledning att 

be om elevernas vårdnadshavares samtycke till studien. Genom detta uppfyller fallstudien de 

etiska principerna: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet i enlighet med Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 66–67; Bryman, 

2011, s.131–132).  

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Vårt mål med studien har aldrig varit att presentera generaliserbara och därigenom 

överförbara slutsatser, utan snarare att försöka förstå och skapa underlag för vidare forskning 

av fenomenet synliggörande av lärandemål i ämnet svenska. Vi vill därför än en gång 

understryka vårt syftesnyckelverb att undersöka i förhållande till att förklara, för att påvisa 

detta. Det finns från vår sida en medvetenhet om att en kvalitativ fallstudie som metodval kan 
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medföra svårigheter att uppvisa och kontrollera dess validitet då vi i motsats till studier av 

mer kvantitativ karaktär inte kan sägas säkerställa att det som ska mätas verkligen mäts 

(Bryman, 2011, s. 356–357). Däremot anser vi oss genomgående i kapitel 3 Metod och 

material vara transparenta och tydligt beskriva fallstudiens olika tillvägagångssätt vilket 

medför en ökad validitet och därtill en grund för studiens hållbarhet (Merriam, 1994, s. 133). 

Genom att kontinuerligt återkoppla till studiens syfte under forskningens alla moment är vår 

förhoppning att validiteten, i detta fall att förhålla sig till fallstudiens syfte och 

forskningsfrågor, har höjts med hjälp av tolkande och täta beskrivningar av fenomenet.  

 Reliabiliteten, det vill säga fallstudiens tillförlitlighet, har säkerställts genom de olika 

metodvalen intervju och observation med tillhörande inspelning, transkribering, triangulering 

av material, uppföljande intervju samt observationsschema. Vidare hävdar vi att de 

transkriberade citat som finns beskrivna i kapitel 4 Resultat och analys och bakgrunden till de 

studerade observationssituationerna på ett detaljerat sätt skapar en tydlig bild av situationer 

eller handlingsmönster (Merriam, 1994, s. 134).  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs för fallstudiens resultat. Analysen av det empiriska materialet bygger 

på tre observations- och intervjutillfällen samt en uppföljande intervju. Med utgångspunkt i 

studiens syfte och forskningsfrågor har olika underkategorier valts ut som redovisas per 

observations- och intervjutillfälle. Kapitlet avlutas med en uppföljande intervju med läraren 

som syftar till att se om lärandemålen följs upp formativt.  

4.1 Observations- och intervjutillfälle 1 

Den första observationen genomfördes under en svensklektion som pågick i cirka 50 minuter. 

Lektionen ägde rum efter elevernas första förmiddagsrast och avslutades i direkt anslutning 

till elevernas lunch. Lektionsinnehållet syftade till att låta eleverna öva inför det kommande 

nationella provet i svenska och under detta tillfälle genomfördes ett gammalt nationellt 

delprov som handlade om att skriva en faktatext med nyckelord. När eleverna kom in från 

rasten var de väl medvetna om lektionsinnehållet och de satte sig därför tyst på sina platser 

och inväntade lärarens instruktioner. Läraren påpekade inledningsvis för eleverna vid flera 

tillfällen att lektionen syftade till att öva inför det nationella provet och att anledningen till 

detta var att de skulle känna sig trygga inför provtillfället veckan därpå. Därefter gick läraren 

muntligt igenom arbetsgången för lektionen. När den praktiska informationen gällande 

pennor, sudd samt vad eleverna skulle arbeta med när de kände sig klara med provet var 

avklarad inledde läraren en genomgång där övningsprovets innehåll som handlade om att 

skriva en faktatext utifrån nyckelord klargjordes noggrant för eleverna. Läraren återkopplade 

till exempel till faktatexter de läst tidigare, tydliggjorde vilka nyckelord eleverna skulle 

använda för att lösa uppgiften samt vilka djur de skulle få skriva om. Sedan lästes också 

ordagrant instruktionerna direkt från provet samtidigt som detta projicerades på 

Smartboarden: Beskriv Igelkottsfisken med hela meningar så noga du kan. Använd alla 

stödord i rutan. Läraren påminde eleverna om att de skulle tänka tillbaka till texten de läst 

dagen innan och ställde samtidigt frågor i form av: ”Hur var taggarna och kroppen?” och 

”Vad gjorde den när den kände sig hotad?”. För att ytterligare ge eleverna goda 

förutsättningar för att klara uppgiften avslutades genomgången med att läraren läste de två 

faktatexterna högt för eleverna. Därefter inleddes provet och eleverna arbetade tyst i cirka 30 

minuter. Innan lektionen avslutades frågade läraren eleverna hur de tyckte att det hade gått 

och om de tyckte att det var svårt. Lektionen avslutades med att läraren förtydligade för 
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eleverna att de vid kommande provtillfällen skulle tänka på att inte stressa, inte skriva fort 

samt kontrollera att alla nyckelord använts i texten.   

4.1.1 På vilket sätt synliggörs lärandemålen i undervisningen för ämnet 
svenska? 

Innan lektionen startade kunde vi observera en avsaknad av visuellt synliga lärandemål i 

klassrumsmiljön. Det fanns med andra ord inte några utdrag från det centrala innehållet i 

kursplanen i svenska, synliga kunskapskrav eller andra tydliga lärandemål uppsatt på 

väggarna. Läraren hade dock förberett en arbetsgång med tre punkter som eleverna 

förväntades genomföra under lektionen. Dessa hade läraren i förväg skrivit på tavlan:  

1. Faktatext nyckelord, 2. Tyst läsning 15 minuter samt 3. Mandala11. Lektionen inleddes 

sedan av läraren på följande sätt: 

Alltså anledningen nu till att vi tränar så mycket på och göra gamla nationella prov […] att det 
har blivit lite intensivt nu, det är för att nästa vecka när det är på riktigt, då vill vi att ni ska vara 
så förberedda som möjligt. Att ni ska känna igen utseendet, uppgifterna, hur ni ska göra dem, så 
att ni känner er bekväma, så det inte blir den här stressen för er. 

 

Vår tolkning är att citatet och således målet med lektionen berör rubriken läsa och skriva samt 

berättande texter under centralt innehåll i kursplanen för ämnet svenska, vilket också förstärks 

av läraren som verbalt kommunicerade följande till eleverna: ”Idag ska vi ju skriva en 

faktatext utifrån nyckelord och då ska vi ju beskriva, dels igelkottsfisken och bläckfisken”. 

För läraren i fråga är kopplingen till det centrala innehållet och lärandemålen för lektionen 

inte helt självklar då det under intervjun framkommer en viss tveksamhet gällande detta:  

Ja, men lärandemål…ja…Alltså som jag har satt upp själv då menar ni? För ja, det här är ju 
mycket nu kring de nationella provet […] dels så är det ju för att de ska bli bekväma med 
nationella provet […] , så att de inte känner att det blir en stor stress sen. […] den här lektionen 
var ju för att de skulle liksom, ah få öva inför nationella provet. 

 

Vår tolkning är att lärandemålet för lektionen enligt läraren således i huvudsak innefattar att 

repetera och öva på gamla nationella prov med syfte att förbereda eleverna på provens 

utformning och upplägg. I efterföljande intervju framkom det dock att innehållet i det 

nationella provet som i detta fall handlade om att skriva en faktatext med tillhörande 

nyckelord var något som de arbetat med tidigare. Vidare förklarade läraren sin syn på hur det 

                                                   
1 Mandala är ett samlingsnamn för figurer och mönster som kan färgläggas och målas i olika färger. 
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centrala innehållet kunde kopplas till kontinuitet och sammanhang i undervisningen genom att 

nämna faktatexter, nyckelord, läsförståelse samt hur den lästa texten hör samman med det 

skrivna ordet. 

 Vi kan således konstatera att lärandemålet för lektionen inte synliggjordes på ett tydligt 

sätt och att det verkar vara tvådelat, då lärarens intention var att låta eleverna öva inför 

kommande nationella prov samt att skriva en faktatext. Vidare ger läraren enligt vår 

uppfattning en relativt klar bild av vad lektionen berör även om svårigheter finns med att sätta 

ord på lärandemålen i förhållande till det centrala innehållet i kursplanen för ämnet svenska. 

Lärandemålet för lektionen kommunicerades inte ordagrant till eleverna utan uttrycktes endast 

under intervjun.  

4.1.2 Hur konkretiseras och begripliggörs lärandemålen? 

Då resultatet visar att lärandemålen för lektionen verkar vara tvådelade blir det svårt att 

urskilja ett entydigt svar om och i så fall hur lärandemålen konkretiseras för att göra dem 

begripliga för eleverna i undervisningen. Däremot kan vi konstatera att ett lärandemål skrevs 

upp på tavlan 1. Faktatext nyckelord. Dessutom projicerades ett gammalt nationellt prov på 

Smartboarden, vilket skulle kunna tolkas som ett konkretiserande för att begripliggöra 

lärandemålet och för att öva inför nationella provet i svenska. Konkretiseringen för att 

begripliggöra lärandemålet, hur en faktatext är uppbyggd och vad eleverna bör tänka på, 

genomförs på följande sätt av läraren:  

Och då ska ni ju beskriva den här då har ni ju nyckelord: taggar, kroppen, giftiga, hotad, sväljer, 
simma, försvar. Och då behöver man ju tänka tillbaka, till texten som ni läste igår. Hur var 
taggarna och kroppen. Vad gjorde den när den kände sig hotad?  Hur var den när den försvarade 
sig? […] samma med bläckfisken, beskriva. Den har ju armar, sugskålar, smarta, rädd, sprutar 
bläck, humör. Och hur kan man få in de här orden i hela meningen? Så att det stämmer överens 
med bläcket. Vad gjorde den när den blev rädd till exempel? Hur var det med humöret, vad 
händer då? När den ändrade humör? 

 

Trots att läraren enligt vår uppfattning konkretiserade och begripliggjorde såväl provets 

struktur som hur en faktatext är uppbyggd talades det inte i termer om lärandemål och vad 

eleverna förväntades att lära under lektionen. Läraren satte inte heller det nationella provet i 

ett större sammanhang för eleverna som förklarade varför de nationella proven genomförs 

samt hur kunskapen om att skriva en faktatext kan användas i andra sammanhang. Detta kan 

tänkas förklara varför en elev istället för att fråga om vad faktatext, nyckelord eller nationella 
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provet är ställde följande fråga: ”Vad är en mandala?”. Läraren å andra sidan är av en annan 

uppfattning: 

[…] målet var ju att de skulle få träna på nationella provet. Men jag tyckte att jag var ganska, att 
jag förberedde dem både…visuellt och genom att jag pratade. Jag hade väldigt lång genomgång 
och sedan liksom sköt upp på kanonen (Smartboard) liksom vad det är de ska göra och varför vi 
gör det. Varför vi hade den här lektionen. 

 

Under intervjun framkom det att läraren ansåg sig ha synliggjort och konkretiserat 

lärandemålen för svensklektionen både verbalt och visuellt. Här råder en delad mening oss 

emellan då vi anser att lärarens försök att konkretisera och begripliggöra lektionsinnehållet 

medför att synliggörandet av lärandemålet uteblir, då det inte nämns ordagrant. 

4.2 Observations- och intervjutillfälle 2 

Den andra observationen genomfördes under en svensklektion som pågick i cirka 50 minuter. 

Lektionen ägde rum direkt på morgonen och avslutades i samband med förmiddagsrasten. Till 

skillnad från lektionsinnehållet i det första observationstillfället som syftade till att låta 

eleverna öva inför det nationella provet så syftade denna lektion till att genomföra ett 

nationellt delprov i läsförståelse, vilket är ett delprov av totalt sju i ämnet svenska. Eleverna 

var sedan tidigare förberedda på att provet skulle genomföras under denna lektion och satte 

sig därför tyst på sina platser när de kom in i klassrummet för att invänta instruktioner. 

Läraren inledde lektionen genom att berätta om delprovet i läsförståelse som innefattade att 

läsa en berättande text och svara på frågor samt genom att återkoppla till de övningsprov 

eleverna fått göra tidigare. Därefter ägnade läraren tid till att gå igenom praktiska detaljer 

gällande genomförandet av provet och förklarade att det fanns nyvässade pennor, bänkböcker 

placerade på respektive bänk samt mandalas som eleverna skulle arbeta med när de kände sig 

klara med provet. Läraren påpekade att det var viktigt att det var tyst under hela lektionen så 

att alla elever fick möjlighet att skriva provet under samma förutsättningar. Innan eleverna 

fick sätta igång att arbeta självständigt genomfördes en gemensam provdel, ett läshäfte 

delades ut och gemensamt tittade de på en bild samtidigt som läraren ställde frågor om vad de 

trodde att texten skulle handla om. Därefter läste läraren texten högt för eleverna som sedan 

fick svara på ett antal frågor om texten de läst. Sedan inleddes provet och eleverna arbetade 

tyst. När lektionen var slut genomfördes ingen återkoppling, utan eleverna fick gå ut på rast.  
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4.2.1 På vilket sätt synliggörs lärandemålen i undervisningen för ämnet 
svenska? 

I den inledande delen av lektionen presenterar läraren muntligt en arbetsgång som i förväg har 

skrivits på tavlan: 1. Läs berättande text noga!, 2. Svara på frågorna, 3. Titta igenom så att du 

har svarat på alla frågor, 4. Tyst läsning 15 minuter och 5. Mandala. Innan det nationella 

delprovet inleds lämnas ett läshäfte ut och läraren ger följande instruktioner till eleverna: 

Det här är ju er berättande text. Alltså det är ju en berättelse som ni alldeles strax ska få läsa och 
svara på frågor kring. Är det nu något ord som man inte förstår i texten så får man räcka upp 
handen så kommer jag och förklarar eller om det är något som man inte förstår, någon mening. 
[…] Så räck upp handen så jag kan komma och förklara för det är viktigt att man förstår orden så 
att man också förstår sammanhanget. För det kanske är just sammanhanget som ni kanske 
behöver för att kunna svara på någon fråga. 

 

Vi tolkar utdraget i ovanstående citat som att lärarens intention är att förmedla lärandemålet 

med provet, det vill säga läsförståelse, men att detta inte uttrycks ordagrant. Om läraren 

istället hade förtydligat att syftet med dagens prov var att eleverna skulle ges möjlighet att 

visa sin läsförmåga i form av läsförståelse tillsammans med de förklaringar i form av andra 

ord som faktiskt förekom, så hade lärandemålet blivit tydligare för eleverna. Med andra ord 

uppfattar vi det som att läraren indirekt beskriver att provet berör läsförståelse men att detta 

inte nämns för elevgruppen. I relation till Lgr11 kan vi se hur det nationella delprovet i 

läsförståelse går att koppla till det centrala innehållet i kursplanen för svenska när det gäller 

de övergripande lärandemålen berättande texter samt läsa och skriva. 

 Fler exempel som visar att läraren försöker förmedla lärandemålet läsförståelse uttrycks 

under lektionens gång: ”nu är det viktigt att ni läser noga”, ”gärna flera gånger”, ”gå tillbaka 

till texten och sökläs” och ”ni hittar svaret i texten”. Återigen används inte ordet läsförståelse 

för eleverna. Läraren förklarar sin syn på detta genom att i intervjun säga följande: 

Målet med den här lektionen var ju att de skulle läsa och förstå en berättande text. Att kunna läsa 
och svara på frågor om texten. […] Målet som jag tänker är ju det här med läsförståelsen. Att de 
ska kunna läsa och förstå en text och kunna plocka ut viktiga saker ur en text.  

 

Även om läraren i intervjun nämner ordet läsförståelse kvarstår vår uppfattning om att detta 

inte uttrycks till eleverna. Kanske kan det vara så att läraren i ett försök att underlätta för 

eleverna konkretiserar lärandemålet genom att använda andra ord och långa utläggningar om 

lärandemålet utan att nämna det ordagrant för eleverna.  
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4.2.2 Hur konkretiseras och begripliggörs lärandemålen? 

I intervjun framkom att läraren ansåg sig ha kommunicerat tydliga lärandemål såväl visuellt 

som verbalt till eleverna. Läraren uttryckte också under intervjutillfället sin uppfattning om att 

elevgruppen förstod lärandemålet på följande sätt:  

Jag tyckte att jag var ganska tydlig, dels att jag skrev på tavlan och dels att jag pratade kring det 
och att jag frågade dem också om de hade några ytterligare frågor. Och de ställde ju de frågor de 
behövde för att komma vidare. 

 

Vår uppfattning är att läraren kände sig nöjd med hur lärandemålet synliggjordes. Då det 

fanns tekniska hjälpmedel i klassrummet som till exempel Smartboard hade det varit möjligt 

att erbjuda fler uttrycksformer för att presentera och därigenom konkretisera lärandemålet. 

Möjligen hade detta kunnat underlätta elevernas förståelse för och tydliggörandet av 

lärandemålet. Det framkom ny information vid detta observationstillfälle i förhållande till det 

första, vilket var sättet som läraren valde att begripliggöra och därigenom försöka 

konkretisera för elevgruppen varför lärandemålen var av vikt. Läraren nämnde för eleverna att 

ursprungskällan till de nationella proven, det vill säga Skolverket, var anledningen till varför 

de skulle genomföra proven. Vidare förklarades att det var läraren tillsammans med 

Skolverket som ville ta reda på om och på vilket sätt eleverna hade uppnått specifika mål i 

skolan. Vi anser här att läraren på ett konkret sätt motiverade för elevgruppen varför proven 

finns men att motiveringen saknar konkreta exempel där eleverna får en uppfattning om 

vilken kunskap, det vill säga lärandemål, som eleverna förväntas utveckla och träna. 

 

4.3 Observations- och intervjutillfälle 3 

Den tredje observationen genomfördes under en svensklektion som pågick i cirka 60 minuter. 

Lektionen ägde, precis som vid det första observationstillfället, rum efter elevernas första 

förmiddagsrast och avslutades i direkt anslutning till elevernas lunch. Även under denna 

lektion genomfördes ett nationellt delprov i svenska där elevernas uppgift var att skriva en 

berättande text. På liknande sätt som vid föregående två observationer avsattes initialt tid för 

att diskutera provpennor, sudd samt praktiska detaljer gällande genomförandet av provet. 

Därefter gick läraren igenom innehållet och förtydligade uppgiften som var att skriva en 

berättande text som skulle handla om något de köpt eller sålt och att det kunde vara något de 

själva varit med om eller fantasi. Läraren återkopplade också till lektionen innan rasten där de 
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gemensamt diskuterat var man kan köpa och sälja olika saker och vad som är fantasi och 

verklighet. Därefter förtydligade läraren vad eleverna skulle arbeta med samt hur texterna 

skulle bedömas och således vad som var viktigt för eleverna att få med i sin text. Sedan 

delades provpapper ut och eleverna satte igång att arbeta tyst. Lektionen avslutades till 

skillnad mot föregående observationstillfällen med att läraren förtydligade och återkopplade 

till lektionsinnehållet och de bedömningskriterier som nämndes vid genomgången i början av 

lektionen. 

4.3.1 På vilket sätt synliggörs lärandemålen i undervisningen för ämnet 
svenska? 

Redan under observationens inledande del kunde vi se en tydlig skillnad och därigenom en 

progression i jämförelse med föregående observationstillfällen vad gäller synliggörandet av 

lärandemål. På tavlan hade läraren i förväg skrivit arbetsgången för lektionen: 1. Skriva 

berättande texter (om någonting som ni har köpt eller sålt) 2. Läs igenom din text minst två 

gånger. 3. Kontrollera stor bokstav och punkt. 4. Tyst läsning 10 minuter. 5. Mandala. Till 

skillnad från tidigare tillfällen som vi observerat så avsatte läraren inte lika mycket tid till att 

förklara arbetsgången utan fokuserade istället på att synliggöra lärandemålen för eleverna 

genom att förklara vad som skulle göras och vad som förväntades av dem. För att synliggöra 

lärandemålet använde läraren sig av en Smartboard för att till skillnad från de två föregående 

observationstillfällena utöver arbetsgången som skrivits på tavlan visa vad eleverna bör tänka 

på när de skriver en berättande text: 1. Inledning, handling och ett avslut, 2. Stavning, 3. 

Skriver med hela meningar och 4. Stor bokstav och punkt, frågetecken. Därefter återkopplar 

läraren direkt till det som kommunicerats till eleverna innan rasten: 

Fokus nu är att skriva en berättande text, eller hur? Ingen faktatext utan en berättelse. Ni kan 
också, ni ska skriva om någonting ni har köpt eller har sålt. Det kan både vara något som ni 
själva varit med om eller fantasi, eller hur? Det här vi pratade om innan rasten om medaljonger, 
magiska medaljonger, magiska cyklar. Så det är er fantasi, magiska klockor et cetera. Så när ni 
får pappret, så tänkt tillbaka vad var det vi pratade om innan rasten. Man kunde köpa något på 
loppmarknader, på affärer. Man kan sälja och köpa olika saker. 

 

Resultatet visar en tydlig progression i lärarens sätt att synliggöra lärandemål som har 

framkommit under arbetsprocessens gång. Trots att vi anser oss se en sådan progression är det 

anmärkningsvärt att läraren inte ordagrant varken nämnde mål eller lärandemål för eleverna 

utan istället använde ordet fokus när lektionsinnehållet tydliggjordes och lärandemålen 

synliggjordes vid lektionens inledande skede. Samtidigt bör det tilläggas att läraren under 
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detta lektionstillfälle valde att återkoppla till lärandemålen vid lektionens slut, vilket kan ses 

som en progression i sig då detta inte gjorts alls eller endast ytligt vid de två föregående 

observationerna. Läraren summerade då vad eleverna hade förväntats att göra och påpekade 

att textmängden var det sekundära i detta fall och att det primära var att uppvisa en förståelse 

för hur man skriver en berättelse med inledning, handling och avslutning samt hela meningar 

med stor bokstav och punkt. Således anser vi att läraren på ett tydligare sätt än tidigare både 

synliggör och återkopplar till lektionens lärandemål trots att det inte nämns ordagrant. 

 

4.3.2 Hur konkretiseras och begripliggörs lärandemålen? 

Under lektionen konkretiserades och begripliggjordes lärandemålen för eleverna genom att de 

vid lektionens inledande skede fick veta att fokus var att skriva en berättande text. Därefter 

kontrasterades innehållet genom att läraren jämförde skillnaden mellan en berättande text och 

en faktatext. Vår uppfattning är att läraren därmed gav eleverna bättre förutsättningar för att 

nå lärandemålet genom att på ett tydligt sätt konkretisera och begripliggöra innehållet med 

hjälp av verktyg som eleverna kunde använda för att förstå innehållet och slutligen nå 

lärandemålet för lektionen: att skriva en berättande text. Dessutom tillhandahöll läraren vid 

detta lektionstillfälle ett visuellt stöd (se 4.3.1) och dessa punkter var synliga för eleverna 

under hela lektionen. Utifrån detta visuella stöd förmedlades även följande verbalt:  

Det jag kommer att titta på när jag får in era texter sen, ni ska skriva en berättande text, alltså en 
berättelse och då ska den innehålla en inledning, alltså hur börjar jag min berättelse. En handling, 
det måste ju hända någonting, det måste handla om nått och ett avslut. Att man knyter ihop. Ok, 
det här hände och hur löser vi det, hur klarar vi upp det som hänt? […] Jag kommer också att 
titta på stavning, så tänk till lite när ni skriver. 

 

Vår uppfattning är att lärandemålen konkretiseras och begripliggörs på ett tydligt sätt vid detta 

lektionstillfälle samt att läraren även berättar och samtidigt visar visuellt för eleverna om vilka 

aspekter som kommer att bedömas. I intervjun förstärker läraren vår uppfattning av att 

konkretisering och begripliggörande har ägt rum genom att nämna lärandemålen för lektionen 

och beskriva dem på följande sätt: 

Ja, det var ju främst att skriva en berättande text med en inledning, en händelse och ett avslut och 
just att de skulle fokusera och tänka på det här med stavningsregler. Med punkt och stor bokstav, 
att det är viktiga delar som jag hade skrivit upp. […] vad det är jag ska bedöma när jag tar in 
texten så att de ser vad det är jag kommer att titta på. 
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Citatet visar även att läraren på ett medvetet sätt lyft fram delar ur det centrala innehållet 

genom att framställa lärandemålen i linje med det som i Lgr11 benämns som: berättande 

texter, språkbruk samt skriva och läsa. Dessutom nämns i intervjun språkets struktur med stor 

bokstav, punkt och stavning. Sammantaget tycks den progression som resultatet visar även 

påvisa ett samband mellan synliggörande, konkretisering och begripliggörande av 

lärandemålet.  

4.4 Uppföljande intervju med informant 

Vår fjärde och sista intervju genomfördes på grund av vår önskan om att följa upp hur arbetet 

med de nationella proven fortskridit samt om och i så fall hur läraren återkopplat formativt till 

eleverna i syfte att synliggöra de lärandemål som berörts vid respektive delprov. När den 

uppföljande intervjun genomfördes hade det gått tre veckor sedan det senaste observations- 

och intervjutillfället (4.3).  

4.4.1 Tidsbrist samt fokus på poäng snarare än prestation  

Läraren uttryckte under intervjun en osäkerhet gällande om och i så fall hur formativ 

återkoppling av de olika delproven bör ske. Detta kan enligt vår uppfattning förklaras utifrån 

att de nationella proven främst har en summativ funktion. Läraren nämnde också att det 

saknas tydliga instruktioner i lärarhandledningen som tillhör de nationella proven, vilket kan 

förklara varför formativ återkoppling inte är en självklar del i arbetet med de nationella 

proven. Trots lärarens osäkerhet framkom det att en återkoppling i formativt syfte genomförts 

vid ett tillfälle i samband med ett av delproven i läsförståelse, främst på grund av att övriga 

kollegor valt att göra detta:  

[…] det står liksom inte om man bör göra det eller om hur man ska göra, så då tänkte jag att då 
gör jag det också, så jag gjorde det en gång […] Men det blev så fokuserat på hur många poäng 
de skulle ha så att sedan dess gjorde jag det inte […] 

 

Då läraren hade noterat poängen på respektive prov och sida var det detta som eleverna 

fokuserade på och det uppstod i och med det en kollektiv jämförande effekt. Enligt vår 

uppfattning blir det därmed svårt för eleverna att förstå om och hur lärandemålen har 

uppnåtts. Läraren nämnde i intervjun att det har avsatts tid för att återkoppla till eleverna  

på individnivå men att elevernas fokus då riktades mot poängen snarare än 

utvecklingsmöjligheterna. Vidare poängterade läraren att återkopplingen trots allt medfört att 



 

 

 

29 

vissa elever som låg på gränsen till att bli godkända kunde uppmärksammas på att de behövde 

läsa noggrant och inte stressa. Tidsbrist nämndes kontinuerligt under intervjun som en 

bidragande orsak till varför formativ återkoppling gällande lärandemålen inte genomfördes på 

ett djupare plan. Värt att nämna är att läraren i sammanhanget förklarade hur ett formativt 

arbete vanligtvis sker i samband med framtagande av elevernas individuella utvecklingsplaner 

(IUP:er) och där frågor som ”vad behöver eleverna utveckla?” samt ”vad är nästa steg? ingår. 

Även om lärarens intention är att arbeta på ett sådant sätt kan vi inte urskilja en sådan 

framåtsyftande återkoppling i vårt resultat, vilket innebär att möjligheten till att använda de 

nationella proven formativt går förlorad. Sammantaget leder tidsbrist samt fokus på poäng till 

en avsaknad av formativ återkoppling mot synliga lärandemål. 

4.4.2 Lärarens utveckling i arbetet med lärandemål 

En annan intressant aspekt som framkom i den uppföljande intervjun var lärarens uppfattning 

om sin egen utveckling i arbetet med att synliggöra, konkretisera och begripliggöra 

lärandemålen i undervisningen. De aspekter som läraren nämnde var tydligare 

uppmärksamhet mot lärandemålen samt sättet att synliggöra lärandemålen genom att skriva 

detaljerat på tavlan. Med andra ord finns en större medvetenhet om lärandemålens närvaro 

och betydelse i undervisningen. Vi delar denna uppfattning till viss del då vi precis som 

läraren upplever att en progression har skett under fallstudiens gång. Vi kan konstatera att 

läraren har gått från att endast beskriva arbetsgången på tavlan till att synliggöra 

lektionsinnehållet och lärandemålen för lektionen med tillhörande bedömningskriterier, både 

verbalt och visuellt. Under den avslutande delen av intervjun diskuteras kompetensutveckling 

varpå läraren konstaterar: ”Det har varit en utveckling för mig med.” 

4.5 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar över lag att det råder osäkerhet från lärarens sida gällande hur lärandemålen 

med utgångspunkt i Lgr11 ska synliggöras och vidare konkretiseras och begripliggöras i 

undervisningen. Även om intentionen att synliggöra och konkretisera för att begripliggöra 

lärandemål finns hos läraren så nämns detta inte uttryckligen för eleverna. Av resultatet 

framkommer också en otydlighet hos läraren gällande hur lärandemålen bör synliggöras med 

hjälp av olika uttrycksformer och i vidare bemärkelse hur de kan konkretiseras och brytas ner 

till ett innehåll som blir begripligt för eleverna. Dessutom är återkopplingen till lärandemålen 

i slutet av de två första lektionerna näst intill obefintlig. Läraren är däremot av en annan 
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uppfattning och anser sig vara tydlig i sitt sätt att synliggöra lärandemål både verbalt och 

visuellt med hjälp av de visuella verktygen tavlan och Smartboard. Samtidigt visar resultatet 

en intressant progression i lärarens arbete med att synliggöra lärandemål som gått från att 

endast innehålla en arbetsgång på tavlan till att utvecklats mot ett arbetssätt som involverar 

fler uttrycksformer (verbalt och visuellt) och därtill tydligare beskrivningar av lärandemål 

samt bedömningskriterier och återkoppling till lärandemålen vid lektionens slut. 

 Det tycks även finnas ett samband mellan denna progression och i vilken mån samt på 

vilket sätt läraren succesivt har utvecklat en tydlighet när det gäller att återkoppla till 

lärandemålen i slutet av lektionen. Resultatet som bygger på tre olika tillfällen som både 

indirekt och direkt berört nationella delprov i ämnet svenska har visat att den återkoppling 

som sker är av summativ karaktär med fokus på poäng snarare än innehåll. Detta får till följd 

att en formativ återkoppling som gynnar synliggörandet av såväl kortsiktiga- som långsiktiga 

lärandemål i undervisningen går förlorad.  

 

Tabell 2. Sammanfattande resultatmatris som visar hur lärandemålen i undervisningen 

synliggjorts samt konkretiserats och begripliggjorts över tid. 

 
Lärandemål per 
observationstillfälle 

 

 

 

 
Hur synliggör läraren 
lärandemålet? 

 
Hur konkretiserar och 
begripliggör läraren 
lärandemålet? 

 
Observationstillfälle 1: 

Att skriva en faktatext med hjälp 
av nyckelord.  

 

 

 

 

• Visuellt och verbalt: 
genom att skriva på 
tavlan och samtidigt 
berätta vilket 
lärandemålet var. 
 

• Dessutom skrev 
läraren arbetsgången 
på tavlan (se 4.1.1). 

 

• Genom att återkoppla till 
föregående lektion, ge 
exempel på vad en faktatext 
är, förklara nyckelord, 
gemensam högläsning av text.  
 
 

• Återkoppling sker inte i slutet 
av lektionen. 

 
Observationstillfälle 2: 

Läsförståelse av en berättande 
text. 

 

 

 

 

 
 

• Lärandemålet  
anges ej ordagrant.  
 

• Istället skrev läraren 
arbetsgången på 
tavlan (se 4.2.1). 

 

• Genom att gemensamt läsa en 
text, titta på en bild och svara 
på frågor om textens innehåll.  
 

• Återkoppling sker inte i slutet 
av lektionen. 
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Observationstillfälle 3: 

Skriva en berättande text med 
inledning, handling och 
avslutning. 

 

 

 

 

 

• Visuellt och verbalt: 
genom att skriva på 
tavlan, använda 
Smartboarden och 
samtidigt berätta 
vilket lärandemålet 
var. 
 

• Dessutom skrev 
läraren arbetsgången 
på tavlan (se 4.3.1). 

 

 

• Genom att återkoppla till 
föregående lektion där de hade 
arbetat med lärandemålet och 
således vad en berättande text 
bör innehålla. 
 

• På Smartboarden visas även 
de bedömningskriterier som 
ligger till grund för att uppnå 
lärandemålet. Dessa är synliga 
för eleverna under hela 
lektionen. 
 

• Återkoppling sker i slutet av 
lektionen. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis vårt val av metod. Därefter följer en avslutande 

resultatdiskussion där resultatet förstås i relation till vår teoretiska bakgrund. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Valet av fallstudien som metod, för att undersöka om samt hur lärandemål för grundskolan i 

ämnet svenska synliggörs av en lärare i årskurs 3 grundar sig i vårt intresse av att närmare 

undersöka ett specifikt fall, vid olika tillfällen, under en sammanhängande tidsperiod. Vår 

förhoppning var därmed att kunna skapa en större förståelse för fenomenet och att bidra till att 

på sikt skapa en förbättring samt en större förståelse för den egna undervisningspraxisen hos 

informanten i synnerhet och lärare i allmänhet. Även om vi är medvetna om att resultatet som 

vår metod genererat inte kan sägas vara representativt för alla lärares arbete med att 

synliggöra lärandemål i svenskundervisningen är vår uppfattning att vårt metodval möjliggjort 

såväl en större förståelse för hur arbetet med synliggörande av lärandemål sker i praktiken 

som en progression av hur lärandemålen synliggörs samt konkretiseras och begripliggörs i 

undervisningen. Därtill har den möjliggjort insamling av data som presenterar en lärares 

uppfattning över tid (ca 8 veckor). Detta kan motiveras utifrån det faktum att vi å ena sidan 

fått fram ett resultat som presenterar en tydlig bild av fenomenet och å andra sidan upptäckt 

en ökad medvetenhet i sättet att synliggöra lärandemål hos den observerade läraren. Vi är 

dock medvetna om att genomförandet av de nationella proven kan ha påverkat vårt utfall då 

lektionerna blir tämligen styrda av det regelverk som omgärdar proven.  

 Även om vi från början inte förväntat oss att kunna påvisa en progression i lärarens sätt 

att arbeta ser vi att vår metod gett oss möjlighet att upptäcka en sådan utveckling. Det hade 

varit önskvärt att avsätta mer tid för att studera det specifika fallet under en längre period för 

att därigenom öka fallstudiens reliabilitet och validitet och vi ser även att detta hade 

möjliggjort ett resultat av mer generaliserbar karaktär även om fallstudien som metod i sig 

inte syftar till att ge generaliserbar data. Insamling av data har skett med hjälp av 

observationer och intervjuer, vilket medfört att vi har kunnat triangulera vår data. Detta talar 

enligt vår uppfattning ytterligare för vårt metodval och vi ser det därför inte nödvändigt att 

föreslå andra metoder för fallstudier av liknande karaktär.   
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5.2 Resultatdiskussion 

Vår fallstudie som vi genomfört under en sammanhängande period på cirka åtta veckor har 

lett fram till ett resultat som kommer att diskuteras både utifrån de isolerade 

observationstillfällena och i relation till fallstudien som helhet. Resultatet har över lag gett 

tydliga indikationer på och således bekräftat vår uppfattning om att arbetet med att synliggöra 

lärandemål i undervisningen är ett komplext samt svårdefinierat fenomen som verkar bero på 

flera faktorer. 

 För det första visade sig den hierarkiska ordningen i kursplanen för ämnet svenska med 

kunskapskrav, syfte, långsiktiga mål och centralt innehåll vara svårt att bryta ner till 

lärandemål för en lektion eller en serie lektioner (se Figur 1.). Läraren hade vid upprepade 

tillfällen svårt att koppla de observerade lektionernas innehåll till det centrala innehållets fem 

kunskapsområden. Vår uppfattning är att detta bekräftar komplexiteten och det fria 

tolkningsutrymmet som läroplanen ger uttryck för och att det samtidigt förklarar varför de två 

första observationstillfällena näst intill saknade synliga lärandemål. Forskning (se t.ex. 

Thorsten, 2014) visar att undervisningsinnehållet är avgörande för om eleverna ska få 

möjlighet att nå lärandemålen, vilket skulle kunna förklara lärarens svårighet att synliggöra 

lärandemålen i undervisningen då de från lärarens sida inte var definierade och förankrade i 

kursplanen för svenska. Utifrån detta resonemang kan vi konstatera att en god kännedom om 

och ett praktiserande av läroplanen utifrån dess hierarkiska struktur därför kan vara 

fördelaktigt för att på så sätt bryta ner och konkretisera innehållet i läroplanen till lärandemål 

som blir både begripliga och synliga för eleverna (Skolverket, 2011, s. 253–254).  

 För det andra visar resultatet att det inte är självklart för läraren hur lärandemålen bör 

synliggöras och konkretiseras i undervisningen så att de framstår som tydliga för eleverna. 

Forskning (se t.ex. Applebee & Langer, 1987; Kress & van Leeuwen, 2001; Magnusson, 

2014) visar att ett multimodalt perspektiv, det vill säga användandet av olika lager av 

kommunikation som framställs via bild, text eller tal, underlättar förståelsen. Likaså har sättet 

på vilket läraren framför information till eleverna betydelse för hur eleverna som mottagare 

uppfattar informationen. Beroende på om den framförs verbalt eller visuellt kan den uppfattas 

olika, vilket stärker vår uppfattning om att flera uttrycksformer för att synliggöra lärandemål i 

svenskundervisningen är att föredra. Av resultatet framkom att läraren kände sig nöjd med hur 

lärandemålen synliggjorts vid samtliga lektionstillfällen. Då det fanns tekniska hjälpmedel i 

klassrummet i form av Smartboard hade det enligt vår uppfattning varit önskvärt om dessa 
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utnyttjats kontinuerligt vid samtliga lektionstillfällen för att öka multimodaliteten. Detta kan 

också bekräftas av vår uppfattning om att det sista lektionstillfället, där dessa verktyg 

användes, synliggjorde lärandemålen på ett tydligare sätt.  

 Vi har kunnat urskilja en progression i det sätt som lärandemålen synliggjordes och 

konkretiserades på i form av att läraren från början endast skrev en arbetsgång på tavlan till 

att slutligen använda Smartboarden där lärandemål och bedömningskriterier synliggjordes. 

Därför ställer vi oss mot bakgrund av den forskning som talar för att tydligt formulerade 

lärandemål är effektiva inlärningsmetoder och betydelsefulla för elevers studieresultat (Hattie, 

2012, s. 142) oss frågande till om detta är tillräckligt. Kanske hade det varit mer 

framgångsrikt om läraren i enlighet med Thorstens (2014) studie tagit reda på vilka kritiska 

aspekter som behövde klargöras för att ge eleverna verktyg som kan leda dem i riktning mot 

lärandemålen för varje lektionstillfälle? I detta sammanhang vill vi påvisa en annan intressant 

aspekt i vårt resultat. Vid det första lektionstillfället som vi observerade tillhandahöll läraren 

vad vi valt att kalla verktyg för att stötta eleverna och få dem att känna sig bekväma med att 

genomföra de kommande nationella proven. Mot bakgrund av Thorstens (2014) studie skulle 

detta kunna förstås som att läraren därmed synliggjorde kritiska aspekter för att underlätta för 

dem och leda dem i riktning mot lärandemålen. Med andra ord konkretiserades innehållet i det 

nationella delprovet genom att läraren förtydligade att de skulle skriva en faktatext, gav 

exempel på frågor, läste texten högt samt förklarade hur nyckelorden skulle användas. Det 

uppstår således enligt vår uppfattning en skillnad i sättet att antingen konkretisera för att 

synliggöra ett lärandemål genom att använda både verbala och visuella uttrycksformer eller 

att konkretisera och begripliggöra genom att tillhandahålla verktyg som kan stötta i riktning 

mot lärandemålet. Eftersom forskning (Appelbee & Langer, 1987; Thorsten, 2014) bekräftar 

att båda sätten kan gynna arbetet med lärandemål hävdar vi att en undervisning som 

innehåller såväl verbala och visuella uttrycksformer som de verktyg elever behöver för att 

utvecklas mot lärandemålen är att föredra. I ett helhetsperspektiv skulle detta samtidigt kunna 

tolkas som att läraren, trots att vi inte kunde se tydliga lärandemål som var kopplade till 

lektionstillfället, gav eleverna verktyg för att klara framtida nationella prov, vilket skulle 

kunna ses som ett lärandemål i sig. Vi har under fallstudiens gång även uppfattat en 

progression gällande lärarens sätt att återkoppla till lärandemålen i slutet av lektionen, vilket 

stämmer väl överens med den arbetsprocess som Hattie (2012, s. 73) beskriver som 

fördelaktig vid arbete med att synliggöra lärandemål. Annan forskning påvisar även detta 
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samband mellan kontinuerlig återkoppling av elevernas prestationer i slutet av lektionen i 

förhållande till lärandemålen (se t.ex. Jönsson, 2010; Skolverket, 2011b; Thorsten, 2014). 

 För det tredje visar vårt resultat att lärarens uppfattning om att synliggöra och 

konkretisera lärandemålen inte stämmer helt överens med vår uppfattning om hur de 

realiserades. Vi uppfattar det som att läraren i ett försök att konkretisera och bryta ner 

undervisningsinnehållet, för att på så vis göra det begripligt för eleverna, glömmer att 

synliggöra lärandemålet för elevgruppen. I vår teoretiska bakgrund påvisar vi att det finns ett 

tydligt samband mellan synliggörande av lärandemål och formativ bedömning som innefattar 

att ta reda på var befinner sig eleverna? (i förhållande till de uppsatta lärandemålen), vart ska 

eleverna? (vilka lärandemål förväntas eleverna nå upp till?) samt hur ska eleverna nå dit? 

(vilket undervisningsinnehåll och vilka moment måste klargöras för att eleverna ska nå 

lärandemålen?) (Hattie, 2012; Williams, 2010). I detta sammanhang kan detta således förstås 

som att läraren visar vilket undervisningsinnehåll och moment eleverna ska arbeta med men 

inte vilka lärandemål eleverna förväntas nå. Om eleverna inte vet vart de är på väg ser vi en 

ökad risk för att eleverna i förlängningen inte når kunskapskraven i ämnet svenska. Detta kan 

mot bakgrund av den forskning (Gibbons, 2016, s. 11; Jönsson och Jennfors, 2011, s. 130; 

Skolverket 2011a, s. 258) som beskriver svenskämnets betydelse för att nå framgång i övriga 

skolämnen innebära en negativ påverkan av elevers studieresultat över lag.  

 Forskning (se t.ex. Lundahl, 2014; Williams, 2011; Hattie, 2009, 2012; Black & 

Williams, 1998) visar att det är viktigt att återkoppla formativt för att eleverna ska ges 

möjlighet att nå lärandemålen. Av vårt resultat framkommer att läraren i ett försök att 

återkoppla formativt till de nationella proven upplever arbetet som svårt på grund av tidsbrist 

samt elevernas fokus på poäng snarare än prestation. Vår uppfattning är att lärarens tanke är 

god då de nationella proven, som i sin ursprungsform är av summativ karaktär, kan används 

formativt och således understödja elevernas lärande och leda dem i riktning mot lärandemålen 

(Skolverket, 2018). Samtidigt vill vi påpeka att om syftet är att ge formativ återkoppling för 

att leda eleverna i riktning mot de aktuella lärandemålen så behöver återkopplingen innehålla 

konkreta exempel som visar hur eleven kan utvecklas i sitt lärande. Detta bekräftas också av 

forskning (se t.ex. Lundahl, 2014, s. 12; Timperley, 2012, s. 52 & 63; Hattie, 2012, s. 38) som 

påvisar att formativa bedömningsmetoder kan påverka en pågående lärprocess och bidra till 

att elever blir mer motiverade. Det är därmed inte tillräckligt att endast kommentera slarvfel 

och poäng. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att arbetet med att använda de nationella 

proven formativt i ämnet svenska går förlorad. 
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6 Slutsatser 

Vår fallstudie som syftade till att undersöka om samt hur lärandemålen för grundskolan i 

ämnet svenska synliggörs av en lärare i årskurs 3 visar att ett sådant arbete som innefattar 

både hur lärandemålen synliggörs visuellt och verbalt samt hur dessa sedan konkretiseras och 

begripliggörs inte är en självklar del i undervisningen. Vi hävdar att detta kan ha en negativ 

effekt på elevernas kunskapsutveckling och anser det därför vara viktigt att uppmärksamma 

såväl berörd lärare som lärare i allmänhet om detta. På så sätt tror vi att arbetet med 

lärandemål kan gynnas, vilket i ett vidare perspektiv skapar en undervisning som hjälper 

eleverna att utvecklas i riktning mot de långsiktiga målen i kursplanen för ämnet svenska. 

Vidare anser vi att fallstudiens resultat måste förstås i relation till det lektionsinnehåll som 

observerats, vilket kan tänkas förklara varför vi inte kunnat notera att lärandemål synliggjorts 

i den utsträckning som forskningen talar för. Att genomföra nationella prov innebär att följa 

en på förhand given mall, vilket kan försvåra arbetet med att synliggöra lärandemål.  

 Då vi kunnat påvisa att arbetet med lärandemål hänger samman med formativ bedömning 

är vår slutsats att vi vill rekommendera formativa bedömningsmetoder som ett sätt att 

implementera synliggörandet av lärandemål i undervisningen. Om synliga lärandemål saknas 

så går det inte att konkretisera och begripliggöra dessa för eleverna. Tvärtom är det heller inte 

självklart att lärandemålet blir synligt genom att innehållet konkretiseras och begripliggörs då 

vår uppfattning är att lärandemålet samtidigt behöver uttryckas ordagrant för elevgruppen. Vi 

hävdar därför att en undervisning som utgår från bäggedera, det vill säga att lärandemålet 

presenteras verbalt och/eller visuellt samtidigt som innehållet konkretiseras och begripliggörs 

skapar förutsättningar för multimodal undervisning, vilket gynnar alla elevers förståelse och 

möjlighet att nå lärandemålet. Vi kan konstatera att läraren över tid har uttryckt sig oklart i sitt 

sätt att framställa lärandemål, vilket kan leda till att vissa elever fokuserar på något annat än 

lärandemålet alternativt inte förstår innehållet i uppgiften. Därför skulle vi vilja 

rekommendera ett arbetssätt som utgår ifrån att initialt synliggöra lärandemålet med hjälp av 

olika uttrycksformer för att därefter konkretisera och bryta ner innehållet så att det blir 

begripligt för eleverna. Slutligen kan vi konstatera att om läraren ställer den didaktiska frågan 

”Vad ska vi lära oss idag?” kan detta underlätta arbetet med att synliggöra lärandemålen i 

undervisningen för ämnet svenska.  

 För framtida forskning vill vi uppmana till fler fallstudier av liknande karaktär för att 

förhoppningsvis få än mer klarhet om fenomenet att synliggöra, konkretisera och 
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begripliggöra lärandemål. Det hade utöver detta varit önskvärt att ta elevernas perspektiv i 

beaktande för att undersöka deras uppfattning av hur lärandemål synliggörs i undervisningen. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

 

 
 

 
 

Institutionen för utbildning,  
kultur och kommunikation 

 
 
En fallstudie om hur målen i ämnet svenska synliggörs av en lärare i årskurs 3  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
  
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 på 
Mälardalens högskola. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete på avancerad nivå i ämnet 
svenska som har som syfte att undersöka om samt hur målen för grundskolan i ämnet 
svenska synliggörs av en lärare i årskurs 3. 
 
Under vår utbildning har vi kontinuerligt uppmärksammats på vikten av att synliggöra mål i 
undervisningen. Då det svenska språket utgör grunden för att lyckas i övriga skolämnen 
finner vi det intressant att specifikt titta på hur målen synliggörs för eleverna i 
svenskundervisningen. Dessutom tycks utbudet av forskning som berör mål kopplat till 
ämnet svenska vara relativt begränsat, vilket ger oss en anledning att belysa ämnet.  
 
I föreliggande fallstudie används metoderna observation och semistrukturerad intervju som 
genomförs vid flera tillfällen i en klass med tillhörande klasslärare. Vi önskar därför att 
observera 3-6 lektionstillfällen i ämnet svenska. I anslutning till observationstillfällena 
ombeds du som klasslärare att delta i en intervju som beräknas pågå i ca 15 minuter. 
Deltagandet i undersökningen är både anonymt och frivilligt och du har rätt att närsomhelst 
avbryta ditt deltagande.  
 
Redan nu vill vi uppmärksamma dig på att vi önskar att göra ljudupptagningar under 
observations- samt intervjutillfällena. Anledningen till detta är att stärka studiens validitet. 
Ljudmaterialet är endast till för vårt resultat och vår analys och kommer därefter att raderas.  
 
Vi skulle vara ytterst tacksamma om du har möjlighet att ta emot oss och bidra till vår studie 
genom ditt deltagande. 
 
Vid intresse, vänligen kontakta oss via mail eller telefon. 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Caroline Andersson och Johan Asmus  
 
 
 
Caroline Andersson     Johan Asmus 
Mail:       Mail:  
Telefon:      Telefon:  
 
 
Vår handledare för denna studie är Birgitta Norberg Brorsson. Har du vidare funderingar är du 
välkommen att kontakta henne via:  
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Bilaga 2 – Observationsschema 

 

Självständigt arbete 2, SVA019 
Caroline Andersson och Johan Asmus 

Observationsschema självständigt arbete 2 
 
Observationsfokus Anteckningar 
 
Klassrumsmiljön 
Syns läroplans- och kursplanemålen i klassrummet? 
Hur? Är de t.ex. uppsatta på väggarna?  
 

 

 
Lektionens innehåll  
Hur och med vad arbetar eleverna? 
 
 
 

 

 
Vilka mål kan kopplas till lektionstillfället? 
Hur omfattande är målen?  
Gäller de ett helt tema eller en lektion/del av lektion?   
Anknyter målen till något klassen tidigare gjort? 
Kontinuitet och sammanhang?   
 

 

 
Gäller lärandemålen (utifrån det centrala 
innehållet): 
Läsa och skriva 
Tala, lyssna och samtala 
Berättande texter och sakprosatexter 
Språkbruk 
Informationssökning och källkritik   
 

 

 
När presenteras lärandemålen? 
- Vid uppstart av lektionen 
- Fortlöpande under lektionens gång 
- I slutet av lektionen 
 

 

 
Hur synliggörs, konkretiseras och begripliggörs 
lärandemålen till elevgruppen? 
- Verbalt 
- Visuellt 
- Övrigt 
 

 

 
Uppmärksammar läraren eleverna på varför 
lärandemålet är av vikt? 
 
 
 
 

 

 
Vilken respons ger eleverna läraren gällande 
lärandemålen som kommuniceras? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Självständigt arbete 2, SVA019 
Caroline Andersson och Johan Asmus 

Intervjuguide (semistrukturerad intervju) 
 
 
Allmänna frågor vid samtliga intervjutillfällen 
 
 
• Vilka lärandemål ville du att eleverna skulle uppnå under lektionen? 
- Arbetar du aktivt och ofta återkommande med dessa mål? 
- Anknyter målen till något klassen tidigare gjort? Kontinuitet och sammanhang?   
 
 
• Hur anser du att lärandemålet/lärandemålen kan kopplas till det centrala innehållet? 
- Läsa och skriva 
- Tala, lyssna och samtala 
- Berättande texter och sakprosatexter 
- Språkbruk 
- Informationssökning och källkritik   
 
 
• På vilket sätt (visuellt eller verbalt) upplever du att du synliggjorde lärandemålen? 
 
 
• På vilket sätt kan lärandemålen (de lärandemål läraren använde i den observerade 
lektionen) kopplas till kunskapskraven i årskurs 3? 
 
 
• Tror du att eleverna förstod målen? Hur märkte du det i så fall?  
 
• Kan du beskriva om och i så fall hur du brukar återkoppla till lärandemål och avsluta 
lektioner i allmänhet? 
 
 
 
 
Specialfrågor vid första intervjutillfället: Lärarens syn på mål utifrån läroplanen 
 
• Om du skulle få i uppdrag att utifrån läroplanen beskriva hur du uppfattar förmågor, 
centralt innehåll och kunskapskrav i ämnet svenska. Hur skulle du göra då? 
 
 
• Sätter du upp långsiktiga mål, t.ex. för hela terminen och mer kortsiktiga mål för ett 
tema/en lektion som du låter eleverna ta del av? På vilket sätt? 
 
 
• Hur uppfattar du läroplanens skrivningar gällande lärandemålen för ämnet svenska?  
- Svår- eller lättolkade?  
 
 
• Hur levande är läroplansmålen för dig som lärare? Hur stor inverkan anser du att den 
har i din undervisning? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 

 

Självständigt arbete 2, SVA019 
Caroline Andersson och Johan Asmus 

Intervjuguide (semistrukturerad intervju) 
 
 
Uppföljande intervju 
 
 
• Hur har arbetet med de nationella proven vad gäller återkoppling av resultat till 
eleverna gått till? 
 
 
• Får eleverna veta vad de behöver öva mer på? 
 
 
• De nationella proven är främst av summativ karaktär. Men utifrån forskning som 
talar för att man också kan arbeta formativt med proven och lärandemålen förutsatt att 
man följer upp resultaten så undrar vi hur du tänker eller arbetar med detta? 
 
 
• Ser du någon skillnad i ditt sätt att arbeta med lärandemål idag, jämfört med när vi 
påbörjade studien? Personlig utveckling? 
 
 
 


