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Sammanfattning 

Syftet med denna studien är att ta reda på hur lärare anpassar de mål som presenteras i 

kursplanen och förmedlar dem till eleverna på ett tillgängligt och begripligt sätt för. Detta 

undersöks för att ta reda på mer om hur man kan arbeta för ett lärande där eleverna är medvetna 

om vad som förväntas av dem och mot vilka kriterier de kommer bedömas. 

Detta kommer undersökas med hjälp av intervjuer där resultatet sedan ställs mot Jönssons 

(2013) tankar kring vad som behövs för ett elevaktiv lärande. 

Det visade sig att de tillfrågade lärarna arbetar olika med hur mål formuleras och förmedlas, 

olikheter som baseras på lärarnas olika erfarenheter och klasskonstellationer som formar deras 

sätt arbete med målkommunikation och målorientering. 

Genom att visa på hur lärare kan anpassa mål och kommunicera dem är förhoppningen att fler 

lärare, och i förlängningen fler elever, kommer jobba utifrån ett arbetssätt där eleverna är 

involverade och medskapare av förutsättningarna för sitt lärande. 
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1. Inledning 

Detta arbete riktar sig till den som är intresserad av att veta mer om hur man formulerar och 

kommunicerar mål för elever i grundskolans tidiga år, detta avser då grundskolan år 1-3. 

Förhoppningen är att kunna upplysa om hur man kan göra, hur mål kan se ut för elever i åk 1-

3 samt ta reda på i vilken utsträckning lärare jobbar med att aktivera eleverna att äga sitt eget 

lärande. 

För att en elev ska föra sitt eget lärande framåt måste denne vara medveten om vilka lärandemål 

och bedömningskriterier som råder (Jönsson, 2013) samt vara motiverad att lära i skolan (Giota, 

2006:111). Men begreppet ”motivation att lära i skolan” är komplext. Giota (2006:95) menar 

att motivation är ett multidimensionellt fenomen som refererar till en mängd olika begrepp: 

drift, behov, intresse, inre och yttre motivation, lärande- och prestationsmål, förväntningar, 

värden och attityder. Giota (2006:107) menar att om en elev saknar motivation kommer detta 

påverka dennes resultat negativt och att det då är av yttersta vikt att läraren är kapabel att stötta 

och motivera eleven, det finns även tydliga kopplingar mellan elevens motivation att lära i 

skolan och deras kognitiva engagemang i skolarbetet samt även elevens skolprestationer. 

Wiliam (2013:78) skriver att för tydligt definierade mål kan påverka lärandet negativt, även om 

tydligt förmedlade mål ökar chansen att eleverna når målet är risken att eleven gör just det, men 

inte tillägnar sig några vidare kunskaper. Wiliam (2013) förespråkar istället ett arbetssätt med 

självbedömning och kamratbedömningar, att elever får ta del av andras arbeten oavsett om de 

är bättre eller sämre än sitt egna arbete för att på det sättet kunna se vad som är bra och vad man 

kan undvika i sitt eget arbete. 

Läsåret 2016-2017 gick det, enligt skolverket1, 12,0 elever per lärare i snitt räknat på hela 

Sverige, mellan kommunerna skiljer det dock och antalet elever varierar mellan 10,9 och 13,1. 

I dessa siffror är dels klasslärare, specialpedagoger och annan pedagogisk personal inräknad 

och innefattar grundskolans samtliga år. Att som ensam lärare ansvara för så många elever 

ställer stora krav på både lärare och elever. 

Då är frågan hur lärare gör, hur de förmedlar mål, ger eleverna feedback på deras presentationer 

och motiverar dem att fortsätta utvecklas.  

                                                           
1http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gr_personal&p_sub=1&p_flik=

G&p_ar=2011&p_lankod=24&p_kommunkod=&p_skolkod= 

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gr_personal&p_sub=1&p_flik=G&p_ar=2011&p_lankod=24&p_kommunkod=&p_skolkod
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gr_personal&p_sub=1&p_flik=G&p_ar=2011&p_lankod=24&p_kommunkod=&p_skolkod
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1.1 Syfte 

Syftet med detta forskningsarbete är att se vilka metoder och språkliga anpassningar av 

kursplanens mål lärare använder när de kommunicerar undervisningens mål till eleverna. 

Vidare är syftet att se hur elevernas lärande följs upp och hur ofta. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur formuleras och förmedlas mål, av lärare till elever, i grundskolans tidiga år? 

När man är ny i skolans världs kan det vara svårt att veta hur man ska formulera mål till eleverna 

på ett sätt som eleverna förstår och som synliggör lärprocessen för dem. Genom att ställa frågan 

till verksamma lärare kanske frågan kan besvaras. 

• Hur följs elevernas lärande upp och hur ofta? 

Syftet med denna frågeställning är att ta reda på hur och hur ofta eleverna involveras i sitt 

lärande, i form av återkoppling från lärare. 
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2. Tidigare forskning 

Alla lärares ambition är att eleverna ska fatta kloka beslut om sitt eget lärande, för att eleverna 

ska kunna göra det behövs motivation och kunnande. 

Enligt Dylan (2013:165) påverkas elevernas självreglering av tre aspekter. Den första är 

uppgiften och dess kontext, med kontext menas då exempelvis skolan och klassen. Den andra 

är elevens kunskap om och inför uppgiften och vad eleven anser krävas för att nå framgång. 

Den sista handlar om elevens tilltro till sin egen förmåga, hur motiverade och intresserade de 

är av uppgiften och deras förväntan av framgång. 

Jönssons (2013) forskning inom självreglerat lärande visar på några extra viktiga punkter som 

läraren behöver kunskaper om för att arbetssättet skall vara framgångsrikt. Dessa punkter är 

återkoppling, bedömning av dels kamrater och även självbedömning, hur mål kommuniceras 

till eleverna, när och i vilken utsträckning, förväntansvärde som handlar om värdet i 

förväntningen av framgång, målorientering som tar upp skillnaden mellan lärandemål och 

prestationsmål samt även skillnaderna mellan inre och yttre motivation. 

De centrala begrepp som förekommer och kommer beskrivas under denna rubrik är 

återkoppling, kamratbedömning, självbedömning, förväntansvärde, lärandemål, 

prestationsmål, inre och yttre motivation. 

 

2.1 Återkoppling 

Enligt Jönsson (2013:87) ska formativ återkoppling stötta lärande så bra som möjligt, den ska 

vara framåtsyftande och konstruktiv. Summativ återkoppling yttrar sig tydligast som poäng 

eller procent avklarade på ett prov. Skillnaden mellan formativ och summativ återkoppling är 

alltså att vid summativ återkoppling får eleven veta hur långt hen kommit men inte hur hen ska 

komma vidare, medan formativ återkoppling syftar mer till processen och individens 

utveckling. Nicol och MacFarlane (2006:200) beskriver återkoppling som information om hur 

elevens nuvarande kunskaper och prestationer relaterar till nya mål och kriterier. De menar att 

eleven själv skapar en återkoppling i samband med att de bevakar sitt engagemang i 

lektionsinnehåll och uppgifter och när de ser sina framsteg. Wiliam (2013:121f) skriver att 

återkoppling är en konsekvens av en prestation, att återkoppling ges när någon presterat något. 

När man återkopplar till en elev är det viktigt att tänka på syftet samt vem som avses vara 
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mottagare. Det är även viktigt att den baseras på de tre frågorna: var är ”jag”? Hur går det för 

”mig”? Hur går vi vidare? 

När man ger återkoppling är det viktigt att tänka på vem, när och vad för återkoppling som ges 

för att uppnå önskat resultat. En lågpresterande elev kan behöva mer stöttning, medan en 

högpresterande elev nöjer sig med att veta att hen är ”på rätt väg” eller återkoppling i form av 

ledtrådar för att själva sedan jobba sig vidare (Jönsson, 2013:107). 

För att återkopplingen ska användas av eleverna måste den upplevas som meningsfull av 

eleverna. Det innebär att den måste innehålla information som hjälper eleven att se hur den nått 

målet och även ge en antydan om hur eleven ska nå nästa mål, summativ återkoppling kan ge 

eleven en uppfattning om hur stor del av provet hen klarat, medan formativ återkoppling ska ge 

eleverna information om VAD de klarat. Eleven måste dessutom få möjlighet att använda 

återkopplingen. Dessutom ska eleverna ges strategier för att använda återkopplingen. Att låta 

eleverna på egen hand omvandla återkopplingen till stöd för sitt lärande innebär att de behöver 

metakognitiva strategier som eleverna först måste lära sig. Därför kan det vara bra att låta 

eleverna jobba med att omvandla återkoppling i grupp för att sedan gå vidare till att jobba med 

detta i par och till slut behärskar de detta på egen hand. Ett vanligt problem är att eleverna inte 

förstår återkopplingen. Detta kan bero på att eleverna har svårt att läsa det läraren skrivit, 

särskilt om det är noteringar i marginalerna. Då kan det hjälpa eleven om återkopplingen skrivs 

på ett separat papper, eller ges muntligt för att säkerställa att hen förstått. Även hur läraren 

uttrycker återkopplingen är avgörande för hur eleverna förstår vad läraren vill förmedla. Detta 

kan dock vara tidskrävande (Jönsson, 2013:89-92). 

7 principer för bra feedback enligt Nicol och MacFarlane (2006) 

Nicol och MacFarlane (2006:205-215) beskriver 7 principer för vad de menar är bra 

återkoppling. Den första innebär att mål, bedömningskriterier och förväntningar klargörs. De 

menar att eleverna enbart kan nå målen om dessa är tydliga nog. Misstolkningar av målen 

påverkar inte bara vad och hur eleverna lär sig utan även värdet för eleverna att nå målen. 

Återkoppling som ges på misstolkade mål riskerar även att missa syftet och inte hjälpa eleverna 

vidare.  

Andra principen de beskriver går ut på att återkoppling som ges ska utveckla elevernas 

självbedömningsförmåga och hjälpa dem att reflektera över sitt lärande. De menar att elever 

som är aktiva i att se och synliggöra kriterier blir motiverade att se hur deras arbete når dessa 

kriterier. Tanken bakom synliggörandet är att eleverna själva ska reflektera över sitt arbete och 



5 
 

få en uppfattning om hur de på egen hand kan nå längre innan de lämnar in för bedömning av 

läraren.  

Den tredje principen innebär att genom återkoppling får eleverna högkvalitativ information om 

deras lärande. Vad som räknas som högkvalitativ återkoppling är dock svårare att reda upp. 

Nicol och MacFarlane (2006:10) skriver att för att återkopplingen ska vara av god kvalitet ska 

den ges i rimlig tid, inte bara fokusera på elevernas styrkor och svagheter utan även ha 

konstruktiva inslag som hjälper eleverna att nå längre vid nästa undervisningstillfälle.  

Den fjärde principen uppmuntrar till dialog mellan elever och lärare om lärande. Att föra en 

dialog med eleverna och ge återkoppling muntligt istället för skriftligt minskar risken att 

eleverna missförstår och ger dem även möjlighet att ställa frågor och öka sin förståelse och 

stärka deras självbedömningsförmåga. Detta kan vara svårt att genomföra i stora klasser, men 

ett sätt runt det problemet är att ge individuell återkoppling skriftligt och sedan låta eleverna 

diskutera sina arbeten och det skrivna omdömet för att stärka sin förståelse tillsammans.  

Den femte principen handlar om motivation och självkänsla, om hur elever som är motiverade 

och besitter en god självkänsla har lättare att reglera sitt eget lärande och agerande än andra 

elever. Lärare kan påverka både elevernas motivation och självkänsla, dels genom att sätta 

rimliga mål och dels genom att påverka elevernas hängivelse till målen. Då är det viktigt att 

den återkoppling läraren ger handlar om målet, inte om eleven, framsteg ska uppmuntras, likaså 

en god arbetsinsats, även om de inte nådde fram till målet.  

Den sjätte principer handlar om att ge eleverna tillfälle att minska det glapp som kan finnas 

mellan deras kunskaper i nuläget och den önskade prestationen. Detta kan göras genom att 

eleven lämnar in ett arbete, får återkoppling och sedan ges tillfälle att göra en ombearbetning 

och lämna in arbetet på nytt.  

Den sjunde, och sista, principen handlar om att bra återkoppling inte bara ska ge eleverna nyttig 

information utan även läraren. För att läraren ska kunna ge relevant återkoppling måste denne 

vara medveten om var eleven befinner sig för att kunna hjälpa eleven nå dit den ska.  

 

Baserat på de tankar som Jönsson (2013), Wiliam (2013) och Nicol och MacFarlane (2006) 

delar med sig av kan man se att det inte är lätt att jobba med formativ återkoppling, det ställer 

höga krav på läraren. De punkter som är genomgående och därmed kan tolkas som mest 

angelägna är att återkoppling ska ges vid rätt tillfälle, på rätt sätt och ges till elever som vet hur 

de ska jobba med den för att föra sitt lärande framåt. Med det sagt är det inte omöjligt, men det 

kräver eftertanke och en syn på eleverna som individer, med kunskap om samtliga elevers 

styrkor och svagheter, för att kunna ge återkoppling som är relevant för just den eleven. 
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2.2. Kamratbedömning 

Boon (2015:666) beskriver kamratbedömning som det som sker när en elev ger en annan elev 

respons på sitt arbete. Vidare menar han att kamratbedömning kräver träning och är mer vanligt 

i högre årskurser än årskurs 1-3. 

Genom att eleverna ger varandra återkoppling (i form av feedback) får de mer frekvent 

återkoppling, på ett språk på deras egen nivå. Det underlättar även för eleverna att förstå 

bedömningskriterierna samt använda dem för att beskriva styrkor och utvecklingsbehov, något 

de har användning av både ner de ger och får återkoppling från såväl kamrater som lärare. Andra 

viktiga delar för att jobba med kamratbedömning är att eleverna kan motivera bedömningen 

och att kamratrespons är en integrerad del i undervisningen (Jönsson, 2013:121). 

Eleverna kan vara hjälpta av att, utöver tydliga kriterier, få en checklista med punkter som de 

ska titta på i kompisens arbete, gärna med en rubrik som heter till exempel ”din uppgift är att..”, 

detta för att det ska vara enkelt för eleven att ge respons på det som är för uppgiften relevant 

(Boon, 2015:672). En viktig del i att jobba med kamratbedömning är att eleverna ska kunna 

motivera den respons de ger kamraterna, detta för att den ska hjälpa mottagaren att se vad som 

kan behöva förbättras. Denna övning behöver inte nödvändigtvis vara på klasskompisarnas 

arbeten utan kan göras på givna exempel som sedan gås igenom i grupp eller helklass där 

eleverna får möjlighet att diskutera och motivera sin respons (Boon, 2015:667). 

En elev som är medveten om kriterierna presterar bättre då de vet vad som förväntas av dem 

från läraren, de vet vad de ska göra och fokusera på under arbetets gång samt de kan lättare 

identifiera sina egna styrkor och svagheter (Leenknecht och Prins, 2017:103). 

 

2.3. Självbedömning 

Enligt Jönsson (2013:132) kan ett sätt att arbeta med självbedömning kan vara att eleverna får 

bedöma sina egna arbeten mot modellsvar, då behöver eleverna inte förlita sig på abstrakta 

formuleringar utan får ett konkret exempel att basera sin bedömning på. Om man vill jobba 

med bedömningsmatriser kan ett sätt att underlätta för eleverna vara att konkretisera nivåerna 

med hjälp av konkreta och kommenterade exempel. Om man jobbar med matriser är det viktigt 

att de är utformade enligt vissa principer, de ska vara riktade mot direkt observerbara 

handlingar, vara analytiska samt ha kvalitativa nivåer som riktar sig mot uppgiften. En fördel 
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med bedömningsmatriser är att eleven själv snabbt och enkelt kan se var denne befinner sig och 

vad som krävs för att nå nästa nivå (Jönsson, 2013:133). 

Leenknecht och Prins (2017:104) diskuterar fördelar med både självbedömning och 

kamratbedömning och menar att fördelarna ökar när eleverna är medvetna om kriterierna utifrån 

vilka bedömningen ska ske. För att detta ska vara möjligt måste läraren aktivt arbeta med detta, 

på samma sätt som med kamratbedömning. Gärna genom att diskutera kriterierna, både i 

helklass och i grupp för att läraren ska kunna förtydliga det som är oklart, modellera genom att 

visa eleverna hur de ska gå till väga med hjälp av ett exempel som klassen kan granska 

tillsammans, sedan kan eleverna jobba självständigt med detta arbetssätt. 

 

2.4. Lärandemål vs prestationsmål 

Mål i grundskolan kan delas in i två kategorier, lärandemål och prestationsmål. Lärandemål 

fokuserar på lärande som en process och utveckling av elevens kompetens, prestationsmål 

däremot lägger fokus på ett uppvisande av kompetens och kan leda till att eleverna jämför sig 

med varandra istället för med målet för undervisningen (Koskey, Karabenick, Woolley, Bonney 

och Dever, 2010:254). Lärandemål lämnar mer utrymme och acceptans av ”fel”, istället för att 

bedömningen ligger vid en prestation så ligger den vid processen, där man ser mer individuellt 

på eleven och ser dennes framsteg. Man skulle kunna se det som att ”det är okej att göra fel, så 

länge man lär sig av misstagen” (Koskey et al, 2010:257). Lärandemål är nära sammankopplat 

med ett aktivt engagemang inom sitt eget lärande och användande av mer avancerade kognitiva 

strategier 2(Hughes, Hu och West, 2011:3). Elever med prestationsmål söker ofta att jämföra 

sin prestation, hur snabbt eller effektivt de löser en uppgift, med andra, medan elever med 

lärandemål fokuserar mer på sina egna framsteg (Paulick, Watermann och Nuckles, 2013:75). 

Elever anpassar sina lärandemål till lärandekontexten och lärandemålen är då ett resultat av 

elevens lärandekontext och dess tidigare inlärning (Hughes et al, 2011:2). 

I grundskolans tidiga år är lärandemål mer önskvärda än prestationsmål, vilket dock flyttas detta 

fokus när eleverna kommer högre upp inom utbildningsväsendet och ligger då på akademiska 

bedrifter än på den personliga utvecklingen (Paulick et al, 2013:77). Detta kan motiveras med 

att betyg sätts vilket kräver att eleverna behärskar ämnesspecifika kunskaper och att det är svårt 

att betygsätta en arbetsinsats när det är produkten som ska bedömas. 

                                                           
2 Med kognitiva strategier menas förmågan att göra analyser, resonera och tillämpa, i detta fallet mål och 
bedömningskriterier. 
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2.5. Inre/yttre motivation 

Guay, Chanal, Ratelle, Marsh, Larose och Boivin (2010:711) skriver att motivation är nyckeln 

till akademiska prestationer och grunden till vårt beteende. De menar att motivation gör oss mer 

motiverade och uthålliga att klara uppgifter som kan upplevas som svåra. 

Inre motivation uppnås när en uppgift har ett högt värde, den känns rolig, spännande, givande 

eller på andra sätt positiv. Detta händer enbart vid en uppgift eleven känner ett inre intresse för 

och kan få eleven att må bra, känna sig kunnig och eleven uppskattar ämnet och vill lära sig 

mer. Inre motivation innebär att en gör en uppgift för uppgiftens skull, för intresset och den 

glädje som kommer ur uppgiften (Radel, Pelletier, Baxter, Fournier och Sarrazin, 2014:95). 

Yttre motivation kan vara belöning/bestraffning eller beröm. Om vi lyckas övertyga eleven att 

uppgiften den har framför sig har ett inre värde kan motivationen flyttas och komma närmare 

inre motivation, vilket innebär att eleven ser ett värde.  

Radel et al (2014) diskuterar hur kontrollerade sammanhang kan hota individens autonomi3, 

alltså ett sammanhang som erbjuder få eller knappa valmöjligheter, och därmed sänka den inre 

motivationen. Men de diskuterar även kring att genom att minska autonomin kan den inre 

motivationen paradoxalt öka när individen försöker ta tillbaka sin autonoma frihet (Radel et al, 

2014:96). 

Braak och Van Keer (2014:1549) beskriver vikten av en autonomi-stöttande lärare, en lärare 

som genom att avsätta tid till att lyssna till och ta hänsyn till elevernas erfarenheter och 

preferenser. En lärare som gör detta ökar elevernas inre motivation genom att skapa uppgifter 

som passar både ändamålet och eleverna. Patrick, Anderman, Ryan, Edelin och Midgley (2001) 

var inne på samma spår i sin studie Teachers Communication of Goal Orientations in Four 

Fifth-Grade Classrooms, även om deras studie avser en annan målgrupp är den relevant då 

ämnet är applicerbart på samtliga åldersgrupper. De motiverade sin studie med att lite är känt 

om hur lärare påverkar elevernas uppfattning om mål men att det är en viktig fråga (2001:36). 

De menar att lärare som använder ett aktivt förhållningssätt anpassat till elevernas 

utvecklingsnivå och intressen stöttar elevernas autonomi. Genom att jobba med inre motivation, 

och tex grupparbeten, när eleverna högre lärandemål än lärare som inte jobbar på detta sätt 

(2001:37). Med det menar de alltså att lärare som arbetar autonomifrämjande stärker elevernas 

                                                           
3 Autonomi inom skolan innebär att eleven har en viss självbestämmande rätt och kan vara delaktig genom att 
påverka sin undervisning. 
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inre motivation och ökar därmed värdet av lärandemål för eleverna. De lärare som uppmuntrar 

samtliga elever att delta, hjälpa varandra samt aktivt bygga upp sina kunskaper tillsammans 

med sina kamrater har elever med högre lärandenivå (2001:53). 

2.6. Förväntan av framgång och värde 

En annan faktor som kan påverkar motivationen är hur individen ser på sin egen förmåga, vilken 

förväntan individen har på sin förmåga och prestation, kontra värdet i uppgiften de här framför 

sig.  

Wigfield och Eccles (2001:94) förklarar förväntansvärdet som bestående av två faktorer:  

Förväntan: hur väl man tror sig klara uppgiften, alltså elevens förväntansvärde. Om eleven inte 

tror sig klara uppgiften kommer dennes insats påverkas negativt och det finns en risk att eleven 

inte ens försöker. Om man däremot kan koppla uppgiften till en av elevens avklarade uppgifter 

stärker eleven sin förväntan av framgång/att lyckas, detta då eleven ser att hen klarat liknande 

uppgifter förut och att även om det kan uppfattas som svårt kan eleven nå stora framgångar. 

Värde: vilket värde uppgiften bedöms ha. Värdet i en uppgift, eller en process, blir högre och 

kostnaden lägre om uppgiften är rolig att genomföra och eleven kan se nytta i att klara 

uppgiften. Med kostnad menas den insats som krävs av eleven för att klara uppgiften. En uppgift 

som eleven anser kräva en liten insats kan upplevas som roligare då eleven möter ett mindre 

motstånd. 

Det betyder alltså att en uppgift som eleven tror sig klara och även har ett högt värde för eleven 

blir både rolig och stärker elevens självkänsla (Wigfield och Eccles, 2001:95). Davis 

(2001:434) menar att självvärdet påverkar motivationen då en dålig prestation med ett resultat 

som inte motsvarar förväntningarna kan sänka självvärdet vilket kan leda till att 

förväntansvärdet sjunker och då påverkar motivationen negativt. Davis (2001:432) menar även 

att ett resultat kan visa, utöver vilka färdigheter en elev besitter, hur mycket motivation som är 

involverad. 

Gaspard et al (2017:67) har sett att elever i lägre årskurser fokuserar på värdet i att klara en 

uppgift, men att detta fokus flyttas i högre årskurser till att ligga vid kostnaden, alltså hur stor 

insats som krävs för att klara en uppgift. Enligt Davis (2001:433) ligger det ett förväntansvärde 

inom flera strukturer utöver lärande, till exempel den sociala strukturen. Hon menar då att våra 

sociala relationer speglar våra förväntningar på hur en social relation är organiserad. 

Uppfattningen om hur en social relation är konstruerad kan skilja sig avsevärt mellan individer. 
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I samband med detta diskuterar hon relationen till läraren och hur viktig denna är för eleven. 

Davis (2001:434) menar då att elever har setts sätta mål för sig själva med syftet att vinna 

lärarens godkännande. Det innebär då att en god relation mellan lärare och elever gynnar 

elevernas lärande.  

Dietrich, Viljaranta, Moeller och Kracke (2013:60) anser att även om ett ämne upplevs som 

intressant och givande för eleven kan valet av uppgift sänka värdet i att behärska ämnet. Waaler, 

Halvari, Skjesol, Bagøien och Tor (2013:326) är inne på samma spår då de anser att lärare som 

stöttar sina elever på ett autonomi-främjande sätt är viktiga för att eleverna ska öka sin 

autonoma motivation. Detta skulle kunna göras genom att läraren erbjuder eleverna att göra ett 

val bland olika uppgiftsformer då vissa arbetsuppgifter kan sänka motivationen och då även 

sänka värdet i uppgiften i sig. Med det menas att om eleven får välja bland olika arbetssätt, till 

exempel att arbeta i grupp eller självständigt, skriva en löptext eller göra en mindmap, kan 

värdet hos uppgiften öka tillsammans med elevens förväntan av framgång. 
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3. Teori/ramverk/teoretisk utgångspunkt 

Jönsson (2013:30-31) baserar sin syn på elevers självständiga lärande på Piagets syn på lärande 

som kognitiv konstruktivism, som innebär att människor själva skapar och konstruerar kunskap 

tillsammans med omgivningen, samt Vygotskys sociokulturella perspektiv, som innebär att 

lärande startar som en social aktivitet i det intellektuella sammanhang individen befinner sig i, 

på lärande. Han menar att formulerande av lärandemål är beroende av vilket synsätt på lärande 

man har. Med Piagets tankar i fokus, med fokus på individen, där lärandet ses som ett aktivt 

utforskande med anpassning till individen kan man tänka att kunskaper inte kan överföras utan 

är en tolkning av omvärlden, skapad tillsammans med och formad av omgivningen.  

Om man utgår från Jönsson (2013) kan man tydligt se tre delar som är viktiga för att utveckla 

elevernas självständighet i sitt lärande, där samtliga delar möts finns då förutsättningarna som 

krävs för ett elevaktivt lärande. Vidare skriver Jönsson (2013) att målet är att eleverna ska kunna 

stå på egna ben genom självbedömning och genom självreglering kunna styra sitt eget lärande 

mot gällande mål formulerat av läraren. Då är alltså lärarens roll att stödja elevernas utveckling 

mot ett självständigt (elevaktivt) lärande. 

Utgångspunkten för detta arbete är då Jönssons (2013) resonemang kring att tydliggörande av 

förväntningar är ett led i att hjälpa elever att bli mer självständiga i sitt lärande och även prestera 

bättre, om än på kort sikt. 
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Fig. 1. Jönssons (2013) resonemang sammanfattat i egenskapad modell. 

De delar som är viktiga är alltså återkoppling, mål och motivation för att ett elevaktivt lärande 

ska uppnås. Samtliga delar har en viktig komponent, kommunikation. Kommunikation är viktig 

inom samtliga delar på så sätt att förväntningar, mål och avsikter ska kommuniceras till den 

valda målgruppen, i detta fall eleverna, på ett sätt som de förstår och är tillgängligt för dem. 
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4. Metod 

 4.1 Val av metod 

För att kunna besvara valda forskningsfrågor behövs en metod som skapar en bild och förståelse 

av den process som ligger till grund för hur man formulerar och kommunicerar mål till elever i 

grundskolans årskurs 1-3. Därför är en kvalitativ metod vald då den kan fånga den egenart och 

speciella situation som råder hos den tillfrågade informanten (Holme & Solvang, 1997:82). Till 

denna studie var därför metoden lätt att välja, den kommer baseras på semistrukturerade 

intervjuer genomförda med lärare som är yrkesaktiva i grundskolans tidiga år, dvs årskurs 1-3. 

Trost (2010:40) beskriver strukturering som två skilda företeelser. Antingen är en strukturerad 

intervju en intervju med fasta svarsalternativ eller så är det en intervju med ett avskilt 

undersökningsområde. Trost (2010:41) menar att det finns missförstånd kring vad som avser 

struktur och vad som avser standardisering. Med standardisering menar han i vilken grad 

frågorna och svarsalternativen är de samma för samtliga informanter. Med semistrukturerade 

intervjuer avses därmed intervjuer med frågor som ämnar besvara fasta frågeställningar, med 

öppna svarsalternativ som ger informanterna möjlighet att svara så uttömmande som möjligt. 

Holme och Solvang (1997:75) varnar för ett för tidigt val av metod då det kan inskränka friheten 

beträffande frågeställningar, på samma sätt kan det även visa sig att vald metod är svår eller 

omöjlig att genomföra. Det leder till att frågeställningarna behöver ses över, det var precis det 

som hände. Som metod var ursprungligen observation följd av kvalitativ intervju vald, men det 

visade sig att det var svårt att både genomföra och presentera ett resultat av observationen. Då 

eleverna var väldigt medvetna om min närvaro och deras prestation påverkades av denna kunde 

observationerna inte göra den ordinarie undervisningen rättvisa. Därför uteslöts 

observationerna, relevansen hos observationerna ifrågasattes även och uteslöts därför.  

 

4.2. Intervjufrågor 

Utgångspunkten för intervjuerna var ursprungligen ett standardiserat frågeformulär, men jag 

väljer att lämna utrymme för informantens synpunkter och möjlighet att fokusera intervjun på 

det som kommer fram och är av intresse, detta för att mina förutfattade meningar inte ska styra 

eller få påverka informanten. Vid en intervju kan det dyka upp andra idéer eller uppfattningar 

som ersätter eller fördjupar det tänkta innehållet i intervjuguiden (Holme och Solvang, 

1997:101).  
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Eftersom Trost (2010:71) avråder från allt för detaljerade intervjuguider då dessa kan begränsa 

frågorna som ställs kommer intervjuerna i denna studie baseras på få men stora områden att 

samtala kring för att ge intervjun mer flexibilitet och lyhördhet för det som kommer fram och 

kan leda till relevanta följdfrågor. Om man har en intervjuguide rekommenderar Trost 

(2010:72) att man är beredd att revidera den vid behov, vilket även det talar för att ha få 

planerade frågor och snarare fråga kring få men större områden. På samma sätt är det en fördel 

att använda sig av icke-standardiserade intervjuer vilket innebär att man ställer frågorna i den 

ordning som känns rätt och använder följdfrågor för att utveckla informantens svar (Trost, 

2010:39), på det sättet kan man skapa känslan av att det snarare är ett samtal än en intervju. 

Med detta i åtanke formulerades intervjufrågor, med avvikelser i åtanke för att passa 

informanten och den följd som kändes naturlig under intervjun för att skapa ett flyt och skapa 

möjligheter att få ut så mycket information som möjligt vid varje fråga. 

Intervjufrågorna finns presenterade utifrån diskussionsområde i bilaga 2. 

 

4.3. Urval 

Att hitta informanter var en utmaning. Först tillfrågades kontakter från VFU-perioder. Då detta 

gav ett litet urval utökades de tillfrågade. Ett femtiotal lärare inom Umeå kommun tillfrågades 

via mail (se bilaga 1.), de som var intresserade eller hade möjlighet att delta var få. Detta gick 

till så att via Umeå kommuns hemsida söktes skolor och mail skickades via dess 

kontaktformulär.  

Resultatet blev fem informanter med stor spridning på antal yrkesverksamma år och hur central 

deras arbetsplats är sedd från Umeå centrum. 

En fråga som funnits med under hela processen är hur representativt detta urval är för 

yrkesgruppen som helhet. Trost (2010:137) anser att ett stort urval vid kvalitativa 

undersökningar är att föredra, dock var detta svårt att hitta lärare som var villiga att delta. I 

enlighet med Trost (2010:137) är urvalet heterogent inom en given ram, då kriterierna för att 

delta i studien var givna och de samma för samtliga deltagare, och viss variation mellan de 

deltagande bidrog till att göra urvalet mer representativt för yrkesgruppen. Då studien innefattar 

dels en nyexaminerad lärare som är inne på sitt första verksamma år, en lärare som jobbat inom 

årskurs 1-3 i fem år samt en som varit verksam inom samma åldersgrupp mer än 20 år anser jag 

urvalet vara representativt, om än knappt. Då informanterna är verksamma på olika skolor, i 
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olika stadsdelar, ökar representativiteten då de inte influerats av varandra utan formats av egna 

erfarenheter, olika arbetslag samt jobbar inom olika socioekonomiska förutsättningar. 

 

4.4. Genomförande 

Intervju är en krävande metod, den ställer krav på den som genomför intervjun, det krävs bland 

annat att ett visat genuint intresse för både informanten och dess tankar och ideer (Holme och 

Solvang, 1997:105). Detta kräver en viss kännedom om den som blir intervjuad. Därför ställdes 

vissa frågor via mail inför genomförandet. Dessa handlade om hur länge personen varit 

verksam, vilken årskurs informanten arbetar med, klasstorlek, etc. Inga personliga frågor 

ställdes. 

Inför genomförandet av den första intervjun provades frågorna utan informant, frågorna 

spelades in och lyssnades sedan på för att bilda en uppfattning om hur följden funkade, om 

någon fråga behövde byta plats eller strykas helt då den besvarades av en annan fråga. Även 

vissa frågor behövde formuleras om för att låta naturliga vid tal, då skriftspråk kan upplevas 

annorlunda än talat språk. Vid den första intervjun visade det sig att det var svårt att följa en 

intervjuguide, det var lättare att få fram intressanta och givande svar när intervjun fick övergå 

i ett samtal kring större områden. Det gav även informanten mer frihet att ge de svar denne ville 

och få med det som upplevs som mest värdefullt. 

Inför intervjuerna erbjöds informanterna förslag på platser för genomförandet. Trost (2010:65) 

anser att den bästa platsen för en intervju ska vara ostörd och trygg för den som blir intervjuad 

så denne inte upplever att hen hamnar i underläge. Detta togs hänsyn till även vid förslag av 

plats. I slutändan genomfördes de flesta intervjuer i informantens klassrum efter att dagens 

lektioner var avslutade och eleverna gått till fritids eller var ute på rast. En intervju gjordes per 

telefon av logistiska och tidsmässiga skäl. 

 

4.5. Transkribering 

Att analysera resultatet av en intervjuserie kan vara svårt då svaren är oorganiserade och kan 

vara svåra att kategorisera, därför är detta gjort när hela intervjuserien är genomförd i helhet 

(Holme och Solvang, 1997:139). 
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Efter varje genomförd intervju har denna transkriberats, detta för att muntligt tal kan vara svårt 

att förstå och formuleringar kan vara dunkla. Detta innebär att transkriberingen måste göras i 

nära anslutning till intervjun för att nyanseringar i tal ska vara färskt i minne (Holme och 

Solvang, 1997:140). 

Exempelvis svarade informant 5 på frågan: Jobbar din klass med prestationsmål eller 

lärandemål? 

”Eh, ja, alltså. Prestation är ju det dom gör, mer produktivt, och lärande är det dom lär sig.. 

Så vi jobbar mest med, eh, prestation, när dom jobbar i till exempel matte- eller svenska-boken, 

eller arbetsblad.” 

Efter bearbetning blev svaret istället: ”Mest prestation. Då jobbar dom med uppgifter i 

läroböcker eller arbetsblad”. 

Vid transkriberingarna har ljudupptagningarna lyssnats på flera gånger och anteckningar har 

förts på de svar som passar frågeställningarna, dessa svar kommer sedan analyseras.  

 

4.6. Analysmetod 

Då intervjuer ger ett stort och oöverskådligt material att analysera har informanternas svar 

kategoriserats utifrån hur de besvarar frågeställningarna, detta har gjorts med markering med 

överstrykningspennor i olika färger. Dessa svar har sedan placerats i en tabell där samtliga 

informanters svar på samma fråga står på samma rad och varje informant har fått en egen 

kolumn. Detta för att ge ett mer överskådligt material att analysera. När man jobbar med 

kvantitativa metoder finns det program, som tex excel som underlättar vid analys, men vid 

kvalitativa metoder krävs det kreativitet för att skapa ett överskådligt och kategoriserat material 

(Trost, 2010:147). 

Materialet har inte analyserats förrän samtliga intervjuer var genomförda. Detta dels för att man 

kan behöva distans till intervjun för att kunna analysera den på ett för ändamålet korrekt sätt 

(Trost, 2010:149), dels för att materialet ska vara komplett vid analystillfället.  

Materialet har analyserats genom att en jämförelse gjorts av informanternas svar. Vikten 

kommer längre fram ligga kring vilka av punkterna informanterna var överens och var de skiljde 

sig åt. De punkter där informanterna är, eller inte är, överens kommer sedan ligga till grund för 

kommande analys och diskussion.  
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Resultatet som presenteras är alltså en sammanställning av samtliga informanters givna svar, 

sammanfattade i underrubriker baserade dels på forskningsfrågorna dels på den naturliga 

indelningen som kom till under intervjuerna. Fullständiga svaren går att läsa under Bilagor.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002:7, 9, 12, 14) listar fyra grundkrav som är viktiga att informera deltagare 

om inför forskningsstudien. Dessa är: 

- Informationskravet: samtliga deltagare ska informeras om deras uppgift i projektet samt 

vilka villkor som gäller för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt och att de 

därmed kan välja själva att när som helst avbryta sin medverkan. 

- Samtyckeskravet: deltagaren bestämmer själv över sin medverkan, forskaren ska 

inhämta samtycke från samtliga deltagare samt även vårdnadshavare i de fall deltagaren 

är minderårig. 

- Konfidentialitetskravet: deltagares rätt till total anonymitet skall respekteras, 

personuppgifter ska förvaras och hanteras på ett sätt att obehöriga ej kan få tillgång till 

dem. 

- Nyttjandekravet: de uppgifter som samlas in får endast användas för forskningsändamål. 

Vid kontakt med deltagare informerades de skriftligen om dessa krav, även vid intervjutillfället 

informerades samtliga, då muntligt.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras dels undersökningens informanter, väldigt kortfattat då samtliga vill 

vara helt anonyma. Därefter bröts forskningsfrågorna ner i mindre frågor och kommer 

presenteras som mindre områden för att sedan sammanfattas utifrån forskningsfrågorna. 

Utförliga svar från informanterna finns att läsa i bilaga 3 till och med bilaga 7. 

Resultatet presenteras utifrån de områden som intervjuerna behandlade: val av mål, formulering 

och förmedling av mål, motivation, uppföljning och bedömningsform. 

  

5.1 Informanter 

Här presenteras samtliga informanter för undersökningen. De presenteras med ett tilldelat 

informant-nummer och antalet verksamma år i kategorierna 1-5, 6-10, 11-15, 16-20 och >21 år. 

Detta för att skydda informanternas identitet då flertalet uttryckligen önskar vara fullständigt 

anonyma. Övrig information, som kön, ålder och vilka skolor de arbetar på, utelämnas av 

nämnd anledning samt att det inte är relevant för denna undersökning. 

Informant 1 har arbetat inom årskurs 1-3 i 1-5 år, informant 2 i 16-20 år, informant 3 i 1-5 år, 

informant 4 i >21 år och informant 5 i 16-20 år. 

  

5.2. Resultat: Val av mål 

Vid diskussion om mål kom två val upp, dessa är lärandemål och prestationsmål. Informant 1 

nämner ”uppnåendemål”, detta avser lärandemål, men informantens formulering står kvar då 

det är dennes ord och formulering som användes vid intervjun. 

Vid denna del av intervjuerna frågades informanterna om de jobbar med lärandemål eller 

prestationsmål samt om de använder sig av långsiktiga eller kortsiktiga mål. Det som framkom 

var att informant 1, 2 och 4 uttryckligen använder sig av båda formerna av mål. Informant 2 

uttrycker det som att prestationsmålet är en del i ett långsiktigt lärandemål: ”Varje lektion finns 

ett mål för lektionen som är en del i ett långsiktigt mål” (se bilaga 3.). Informant 3 lägger fokus 

på lärandemål med varierande längd beroende på hur snabbt eleverna klarar uppgifterna eller 

tillgodogör sig avsedda kunskaper. Informant 5 använder sig av kortsiktiga prestationsmål, 

huruvida det skiljer sig mellan de inofficiella målen läraren sätter upp som grund till planering 
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av undervisningen och de mål som kommuniceras till eleverna framgick dessvärre inte under 

intervjun. 

  

5.3. Resultat: Formulering och förmedling av mål 

Under denna punkt presenteras vad informanterna tycker det är viktigt att tänka på när man 

formulerar mål till eleverna samt hur de gör när de informerar sina elever om undervisningens 

mål. 

Samtliga informanter är överens om att det som är viktigt när man förmedlar mål till eleverna 

är att det är tydligt, konkret och görs på ett sätt som eleverna förstår. Informant 1, 3, 4 och 5 

nämner förenklingar av kursplanen. Informant 1 uttrycker det så här: ”Läroplanen är mitt 

redskap som jag sedan bryter ner och formulerar till eleverna, det som dom ska kunna” (se 

bilaga 4.). Informant 3 har formulerat en enklare version av LGR11 som eleverna lättare kan ta 

del av, vilket även underlättar när målen ska kommuniceras till eleverna. 

Informant 1, 2 och 4 uppger att eleverna är med och formulerar egna mål vid 

utvecklingssamtalen, dessa mål för eleverna sedan möjlighet att jobba med under vad som 

kallas ”måltimmar”. Informant 3 förklarar vad LGR11 betyder då det kan vara svårt för eleverna 

att förstå grundtexten. Informant 5 anser att elever i årskurs 1 är omedvetna om målens 

betydelse på lång sikt men att de vet vad de ska jobba med under lektionen, vilket styrks av att 

läraren jobbar mer med prestationsmål på kort sikt än långsiktiga lärandemål (se avsnitt 6.2.1.). 

När informanterna bads ge exempel på hur ett mål kan formuleras gav samtliga exempel på 

prestationsmål, det mål som eleverna ska arbeta med under lektionen. ”Idag ska vi räkna 

sidorna xx-xx, när ni är klara med dom kollar ni om ni har något ni behöver göra färdigt” 

(informant 4, bilaga 4.)  

Målen förmedlas mestadels muntligt till eleverna, informant 1 och 4 uppger även att de skriver 

upp målen på tavlan eller smartboard. 

Informant 1, 2 och 4 informerar sina elever inför varje lektion om målen för lektionen, 

informant 3 går igenom målen inför varje nytt arbetsmoment, på det sättet behöver denne inte 

gå igenom målen inför varje lektion. Informant 5 uppger att eleverna informeras om målen för 

det mesta då de vissa lektioner arbetar med att bli klar med uppgifter som påbörjats under 

tidigare lektioner och då inte behöver påminnas om målet. 
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 5.4. Resultat: Motivation 

Här presenteras informanternas erfarenheter kring sambandet mellan motivation och 

målorientering hos eleverna. 

Huruvida eleverna blir mer motiverade av att vara medvetna om målen råder det delade 

meningar om. Informant 3 har märkt att eleverna kan tycka att det är ”häftigt” i efterhand att se 

att de nått målen, men vid arbetstillfället är informanten tveksam till om det avgörande. Dock 

har denne märkt att elever som inte är motiverade inte vill vara delaktig i undervisningen. 

Informant 4 har sett en ökad motivation hos eleverna att arbeta med lektionens prestationsmål 

när de får arbeta med valfria uppgifter när de avklarat målet. Informant 5 uppger att eleverna är 

så tidigt i sin skolgång att det fortfarande är nytt för dem att arbeta med mål men att det 

underlättar för eleverna att veta vad exakt de ska arbeta med under lektionen. Informant 2 har 

sett att när dennes elever är motiverade arbetar de på, orkar mer och bidrar till god arbetsro. 

Informant 4 är inne på samma spår som informant 2 då dennes elever dessutom stöttar varandra 

om de vet vad de förväntas göra. 

  

5.5. Resultat: Uppföljning 

Hur elevernas lärande följs upp skiljer sig till viss del. Något som är gemensamt för samtliga 

informanter är rättning, dels i elevernas arbetsböcker för de olika ämnena, dels kontroll av deras 

inlämnade uppgifter. Informant 2, 3, och 5 uppger dessutom att de använder sig av olika 

formativa strategier som ger läraren en snabb överblick över elevernas kunskapsnivå inom det 

avklarade området. Informant 1 använder sig av olika kooperativa strategier, där eleverna är 

mer aktiva, som till exempel lösa-visa.  

På frågan hur eleverna vet när de nåt målen visade det sig att informant 2, 4 och 5 använder sig 

av diskussioner i helklass där de tillsammans med eleverna utvärderar arbetsområdet. Informant 

4 påminner då även eleverna om de mål som förmedlades inför momentet, detta för att eleverna 

själva ska se sin progression. Informant 1 påpekar att eleverna ofta känner själva när de 

behärskar ett område, de känner att det går lättare att lösa uppgifter. I vissa läromedel finns det 

så kallade självskattningssidor där eleverna själva gör en skattning på hur väl de behärskar 

området, informant 1 och 2 använder sig uttryckligen av dessa sidor. 
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5.6. Resultat: bedömningsform 

Vid intervjuerna var två bedömningsformer aktuella, utöver rättning av elevernas uppgifter. 

Dessa är kamratbedömning och självbedömning. Här visas resultatet av samtalet kring dessa 

två bedömningsformer. 

Självbedömning är enligt dessa fem informanter något som inte är vanligt förekommande i 

årskurs 1-3 men det blir mer och mer aktuellt ju högre upp eleverna kommer. Informant 1 och 

2 använder sig som tidigare nämnt av självskattningssidorna i läromedlen, informant 4 har 

använt sig av självbedömning någon enstaka gång men då mer på så sätt att eleverna fått gå 

tillbaka och rätta sitt eget arbete när de fått rätt svar och på så sätt synliggjort för sig själva vad 

de behöver träna mer på. Informant 2 låter eleverna gå igenom sina egna arbeten utifrån färdiga 

kriterier och sedan ge sig själva ”two stars and a wish”, alltså ska eleven hitta två saker som 

varit bra i dess arbete och en sak som eleven behöver träna mer på. Informant 3 säger att: ”Det 

blir mer att dom dömer sig själva än självbedömning” (se bilaga 7.). 

Även kamratbedömning är något som inte är allt för vanligt, men det förekommer. Informant 1 

har introducerat ”skrivtrappan”, där eleverna utifrån tydliga, konkreta kriterier ger varandra 

feedback på texter som skrivits med dessa kriterier i åtanke. Informant 2 låter eleverna ge 

varandra feedback på sagor, huruvida det ligger någon bedömning i denna framkom inte. 

Informant 3 låter de äldre eleverna bedöma varandras texter och ge varandra respons i form av 

”two stars and a wish”. Informant 4 säger sig använda sig av kamratbedömning, men anger bara 

ett exempel där eleverna hjälper varandra, men gör ingen bedömning. Informant 5 använder sig 

inte av kamratbedömning. 

 

5.7. Sammanfattning av resultat 

De lärare som varit delaktiga i denna studie tillfrågades hur de formulerar mål till eleverna. De 

exempel som gavs var till största del prestationsmål, vad eleverna förväntas arbeta med under 

lektionen. En lärare gav ett exempel där eleverna påminns om att använda punkt och stor 

bokstav när de skriver, detta kan ses som en del i ett större lärandemål. Även hur målen 

förmedlas till eleverna varierar. Fyra av lärarna uppger att de berättar målen, muntligt för 

eleverna. En av informanterna kompletterar detta med att ha målen uppskrivna på smart 

boarden, en annan informant uppger att kortsiktiga mål i form av lektionens prestationsmål 

enbart skrivs upp på tavlan. 
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Hur elevernas lärande följs upp är olika, det förekommer bland de tillfrågade lärarna dels 

rättningar i arbetsböcker, bedömningsstöd, olika formativa strategier. Även hur ofta detta sker 

varierar, det vanligaste är rättning av arbeten och böcker, detta görs då kontinuerligt. 
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6. Analys 

Analysen är gjord utifrån forskningsfrågorna och presenteras därefter. 

 

6.1.Forskningsfråga: Hur formuleras och förmedlas mål, av lärare till elever, i 

grundskolans tidiga år? 

Det man kan utläsa av resultatet är att prestationsmål och lärandemål är lika vanligt 

förekommande hos dessa informanter. Tre av informanter kopplar ihop långsiktiga mål med 

lärandemål och kortsiktiga mål med prestationsmål. ”Varje lektion finns ett mål för lektionen 

som är en del i ett långsiktigt mål” – Informant 2. När man läser informant 2’s svar kan man 

tolka det som att denne bryter ner ett lärandemål i flertalet prestationsmål. Detta skulle kunna 

vara för att det blir tydligare för eleverna och även lättare för dem att värdera såväl sina 

prestationer som tillägnade kunskaper. 

Det som är viktigt vid formulering av mål för elever i årskurs 1-3 är enligt dessa informanter 

att målen är konkreta, tydliga och formulerade på ett sätt eleverna förstår. Informant 1 och 3 

diskuterar läroplanens roll vid formulering av mål, informant 1 uttrycker det så här: 

”Läroplanen är mitt redskap som jag sedan bryter ner och formulerar till eleverna, det som 

dom ska kunna”. Informant 3 beskriver det som att det är bättre att presentera flera mindre 

delmål för eleverna, vilket kan göra att eleverna upplever målen som mer uppnåbara, vilket 

informant 2 betonar vikten av. 

Enda tillfället då eleverna till dessa informanter är med och formulerar mål är vid 

utvecklingssamtal. Informant 1, 2, och 4 uppger att eleverna formulerar långsiktiga mål. Något 

som framkommer av intervjuerna är att elevernas mognad påverkar hur delaktiga de är vid 

formulering av mål, informant 5 uppger att det finns skillnader mellan elever i årskurs 1 och 

årskurs 3, denne menar att elever i årskurs 1 fortfarande är omedvetna om vad mål innebär i 

lärandekontexter. 

När informanterna ombads ge exempel på hur ett mål kan formuleras gav informant 1, 2, och 3 

exempel på lärandemål. ”Bli säker på talkamrater upp till 10” – informant 2. Informant 3 och 

fyra gav exempel på prestationsmål. ”Idag ska vi räkna sidorna xx-xx, när ni är klara med dom 

kollar ni om ni har något ni behöver göra färdigt” – informant 4. 
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När mål förmedlas till elever är vanligt förekommande metoder muntligt – läraren berättar vad 

de ska jobba med, informant 2 informerar även om tanken bakom lektionen. Att skriva upp på 

tavlan är även vanligt, då kan det både vara prestationsmål – vilka sidor som ska räknas eller 

vad eleverna ska öva på, eller lärandemål – att eleverna ska komma ihåg punkt och stor bokstav 

när de skriver. Informant 1 påpekar att målen i lågstadiet ofta är mer konkreta än målen i 

mellanstadiet. 

Inför varje lektion informerar tre av informanterna alltid sina elever om målen, oavsett om det 

är prestations- eller lärandemål, en informant informerar sina elever vid nya moment och en 

förmedlar målen för det mesta, men inte alltid. 

Huruvida det är motiverande för eleverna att vara medvetna om målen finns det delade 

meningar om. Informant 4 säger att elever som vet prestationsmålet för lektionen är motiverade 

att göra lektionens uppgifter, men det för att sedan få jobba med valfria uppgifter. Informant 5 

påpekar att dennes elever är tidigt i sin skolgång, men att det underlättar för dem att veta målet 

för lektionen. 

En elev som känner att den lyckas blir ofta villig att arbeta mer och prova lite svårare saker. 

Konstruktiv feedback motiverar ofta – informant 2. 

 

6.2.Forskningsfråga: Hur följs elevernas lärande upp och hur ofta? 

Den vanligast förekommande metoden för uppföljning och utvärdering av elevernas lärande är 

rättning av elevernas inlämnade uppgifter eller arbete i olika läromedel. Detta är även ett vanligt 

sätt för eleverna att se hur väl de klarat en uppgift. Tre av informanterna diskuterar med sina 

elever i helklass och utvärderar då ett avslutat område, detta ska då vara ett sätt för eleverna att 

se om de nått målen. Informant 2 återkopplar till eleverna i direkt anslutning till undervisningen 

vid kortsiktiga mål. De långsiktiga målen utvärderas vid utvecklingssamtal. 

Informant 1 och 2 använder sig av självskattning, så som den presenteras i ett färdigt läromedel. 

Informant 4 låter eleverna kolla igenom sina egna arbeten när de fått rätt svar, då kan de, om de 

kommit fram till fel svar, gå igenom sitt arbete och på så sätt hitta och korrigera fel på egen 

hand. Det man kan utläsa av detta är att självbedömning inte är vanligt förekommande på 

lågstadiet, men att de jobbar med det i varierande utsträckning. ”Det blir mer att dom dömer 

sig själva än självbedömning” – informant 3 om eleverna i årskurs 1. 
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Till skillnad från självbedömning verkar kamratbedömning användas mer. Informant 2 och 3 

låter eleverna ge varandra feedback och konstruktiv kritik på färdiga arbeten, informant 4 menar 

att eleverna ofta använder varandra för lärande genom att fråga varandra istället för läraren 

vilket gynnar både den som frågar och den som bli tillfrågad. Eleverna i informant 1’s klass har 

precis börjat en kooperativ strategi, skrivtrappan, som går ut på att eleverna bedömer varandras 

texter utifrån ett antal konkreta och tydliga kriterier som gås igenom med eleverna innan 

genomförande av uppgiften. 
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7. Diskussion 

Här nedan diskuteras först diskuteras metoden, sedan resultatet, validitet och reliabilitet för att 

sedan avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

7.1. Metoddiskussion 

Att intervju som metod är en krävande metod (Holme & Solvang, 1997:75) stämmer. Utöver 

planering och genomförande var det en tidskrävande process att transkribera, renskriva och 

sedan analysera resultatet som framkom. Valet att frångå en strukturerad intervjuguide var 

gynnsamt då detta gav intervjuerna ett naturligare flyt och inbjöd till följdfrågor på ett otvingat 

sätt. Detta ökade dessutom möjligheten att ställa följdfrågor som var relevanta för studien.  

Valet att avvika från grundtanken som var att komplettera intervjuerna med observationer 

gjorde dock att fler informanter behövdes, då urvalet annars hade varit för knappt för att bilda 

en rättvis uppfattning av hur lärare tänker och jobbar med mål, målformulering och 

målkommunikation. Därför hittades snabbt ytterligare två informanter som var villiga att delta 

och kunde bidra till en ökad bredd på den data som kunde samlas in. 

De punkter som visat sig vara intressanta att granska och diskutera kommer nedan ställas mot 

Jönssons (2013) teori om att vilka delar som behövs för ett elevaktivt lärande. Diskussionens 

utgångspunkt kommer då vara mål och målkommunikation, återkoppling, motivation och 

huruvida informanterna uppnår ett elevaktivt lärande enligt Jönssons (2013) tankar och 

modellen (se Fig. 1. Jönssons (2013) resonemang sammanfattat i egenskapad modell) som är 

skapad för att illustrera dessa tankar. 

 

7.2. Resultatdiskussion 

Enligt Jönsson (2013) är de delar som behövs för ett elevaktivt lärande mål, motivation och 

återkoppling (se Fig. 1. Jönssons (2013) resonemang sammanfattat i egenskapad modell). Det 

innebär att en elev som är aktiv i sitt lärande är medveten om målen, är motiverad att nå dem 

och får återkoppling som bekräftar att de nått eller når målen. Därför är det viktigt att eleverna 

är uppdaterade och får veta vilka förväntningar som finns, det borde innefatta samtliga 

lektioner, inte bara moment. Att ha dessa synliga för eleven, på tex smart board, är ett effektivt 

sätt för lärare att förmedla dem då de finns tillgängliga och inte behöver bearbetas eller skrivas 
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upp på nytt utan kan sparas som fil. Att motivera eleverna är desto svårare, litteraturen kring 

motivation visar att det är komplext, dels att faktiskt motivera, dels att se om en elev är 

motiverad. Utöver att motivation uttrycks och påverkar individer olika behöver de inte 

nödvändigtvis bli motiverade av samma saker. Det utgör en utmaning för läraren, som både ska 

se, tolka och hitta sätt att motivera eleverna. 

Det som framkom av studien var att tre av fem informanter använder sig av både lärandemål 

och prestationsmål, två av informanterna använder sig av prestationsmål med olika 

motiveringar. Paulick et al (2013:77) menar att lärandemål är mer önskvärda än prestationsmål 

i grundskolans tidiga år, men att fokus från lärandemålen flyttas till prestationsmål högre upp i 

årskurserna, vilket kan vara för att elevernas kunskaper betygssätts, alltså inte arbetsinsatsen, 

utvecklingen utan rena kunskaper. Informant 2 uttrycker det som att de prestationsmål som sätts 

är en del i ett större lärandemål. Då kan man tolka det som att lärandemålen bryts ner i mindre 

delar, eller moment, som ska behärskas ett efter ett för att sedan bilda ett större lärandemål. 

Denne informants beskrivning antyder dessutom att prestationsmål kan ses som kortsiktiga och 

lärandemål som långsiktiga. När man då ser till huruvida långsiktiga eller kortsiktiga mål är 

vanligast förekommande kan man dra slutsatsen att prestationsmål är vanligare då de ofta 

speglar ett lektionsinnehåll, medan lärandemålet representerar hela arbetsområdet. Utöver detta 

blir det lite av en tolkningsfråga kring prestationsmålen då dessa kan förmedlas till eleverna i 

form av arbetsuppgifter, att eleverna ska klara en viss uppgift innebär ett prestationsmål, vilket 

informanterna inte var överens om. Ett lärandemål kan vara att lära sig multiplikationstabellen, 

prestationsmålet kan vara ett arbetsblad eller övningar kopplade till lärandemålet. Men huruvida 

eleverna uppfattar avklarandet av en uppgift som ett prestationsmål är oklart. På kort sikt är 

prestationsmål lättare att både formulera och förmedla då dom görs på lektionsbasis och ofta 

skrivs upp på tavlan eller annat synligt ställe för eleverna. Däremot kan dom vara tidskrävande 

då ett större lärandemål ska brytas ner i mindre prestationsmål, vilket tar en stor del av lärarnas 

planeringstid i anspråk. 

Enligt Koskey et al (2010:257) ligger bedömning vid ett prestationsmål på just prestationen, 

och vid lärandemål på processen. Det skulle kunna innebära att det är mer acceptabelt att göra 

fel vid lärandemål, då fokus ligger på lärande som process. Lärande som process är individuell 

och avviker från individ till individ, då kan ett fel ses som ett tillfälle att korrigera processen 

för att sedan hamna på rätt väg igen. Enligt Hughes et al (2011:3) kräver lärandemål mer 

avancerade kognitiva strategier än prestationsmål. Detta skulle då kunna innebära att förståelse 

för lärandemål kräver en ökad mognad hos eleverna. Informant 5 anser att de yngre eleverna är 
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omedvetna om betydelsen av mål på lång sikt men att denna medvetenhet ökar högre upp i 

årskurserna. Denne informant jobbar därför mer med prestationsmål för att eleverna ska vara 

medvetna om vad som förväntas av dem under den aktuella lektionen. Detta är ett arbetssätt 

som samtliga informanter i olika utsträckning använder sig av när de på olika sätt informerar 

sina elever om vad som förväntas av dem under lektionen. 

Både Koskey et al (2010:254) och Paulick et al (2013:75) är överens om att elever med 

prestationsmål jämför sin prestation med andra hellre än sina egna framsteg medan elever med 

lärandemål ser mer till sin egen lärandeprocess. Detta instämmer informant 3 med i samband 

med en diskussion kring självbedömning då informanten sa att yngre elever snarare dömer sig 

själva än bedömer och då är kritiska mot sig själva hellre än att se vad som varit bra i ett arbete 

och se till sina framsteg och framgångar. 

När man formulerar mål till eleverna är det tydligt att det verksamma lärare anser vara viktigt 

är tillgängligheten och att målen ska vara formulerade på ett sätt som eleverna förstår. Därmed 

är det bra att ta en del ur kursplanen, bryta ner den i mindre delar och presentera på ett mer 

elevnära sätt. Kursplanen som kontext är för avancerad för eleverna och som informant 1 

uttrycker det ett redskap för läraren att använda när denne sätter informella mål. Men de mål 

som sedan presenteras för eleverna kan, som informant 3 gör, vara en förenklad version som är 

formulerad för eleverna med deras vokabulär. Att jobba med en förenklad version av kursplanen 

skulle dessutom kunna vara ett sätt att göra eleverna mer medvetna om långsiktiga mål, så de 

kan se var de ska komma med sin skolgång.  

När målen förmedlas till eleverna är det mestadels muntligt, vissa använder sig utöver muntlig 

kommunikation av skriftlig kommunikation då de skriver upp målen på tavlan eller använder 

sig av smartboard. Hur ofta detta sker är olika mellan informanterna, informant 1, 2 och 4 gör 

det inför varje lektion, informant 3 inför varje nytt arbetsmoment och informant 5 gör detta för 

det mesta men inte vid så kallade ”göra-klart-lektioner” då eleverna jobbar med att bli klar med 

tidigare arbeten som de inte hunnit avsluta. Informant 5 anser då att eleverna inte behöver 

påminnas om målen. Detta kan upplevas kontroversiellt, särskilt då samtliga informanter anser 

sig arbeta med kortsiktiga prestationsmål som då innebär en upplysning till eleverna om vad de 

förväntas arbeta med. Att ha prestationsmålen uppskrivna är även ett sätt att göra det lättare för 

eleverna att se vad de ska jobba med, utöver att de ser vad de förväntas lära sig vet de vad de 

ska göra när de är klara och kan även fungera som en påminnelse om de blir osäkra. På det 

sättet kan läraren minska en del oro i klassen och spara tid då denne slipper svara på vad 

eleverna ska jobba med utan istället kan peka mot tavlan eller smartboarden. 
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Tre av studiens informanter uppger att eleverna enbart är med och formulerar mål vid 

utvecklingssamtalen, vilket är en gång per termin. Detta kan upplevas som lite, om man vill att 

eleverna ska vara mer involverade i sin skolgång borde detta ske oftare. Dock är det en 

tidskrävande process, särskilt om läraren i fråga jobbar med en större klass. Dessa mål får 

eleverna sedan arbeta med under så kallade ”måltimmar” som är avsedda just för detta ändamål. 

Wigfield och Eccles (2001:95) skriver att en uppgift som eleven tror sig klara och har ett högt 

värde för eleven stärker elevens självvärde. Davis (2001:434) menar att motivationen påverkas 

av självvärdet då en prestation som inte möter förväntningarna hos eleven (eller läraren) sänker 

elevens självvärde vilket i sin tur leder till att motivationen påverkas negativt. Med det menar 

Davis (2001:432) att elevens resultat utöver att visa elevens färdigheter även kan visa hur 

motiverad eleven är att klara uppgiften i fråga. Värdet i att klara en uppgift kan även baseras på 

andra saker. Informant 4 har sett att dennes elever är mer motiverade att jobba med lektionens 

prestationsmål om de får jobba med valfria uppgifter när de är klara. För elever i de tidiga 

årskurserna ligger fokus ofta på värdet i att klara en uppgift, men detta fokus flyttas i högre 

årskurser till att ligga vid hur stor insats som krävs av eleven för att klara uppgiften (Gaspa 

Gaspard, Häfner, Parrisius, Trautwein och Nagengast, 2017:67). Av den anledningen är det 

viktigt att lärare i samtliga årskurser jobbar aktivt dels med värdet av mål och även självvärdet. 

Informant 5 säger att dennes elever befinner sig tidigt i sin skolgång och att det därför är nytt 

att jobba med mål men att det underlättar för eleverna att veta vad de ska göra under lektionen. 

Alltså skulle det kunna vara en fråga om mognadsgrad hos eleverna hur läraren jobbar och 

kommunicerar mål. Men då är det fortfarande viktigt att jobba aktivt med dessa punkter för att 

eleverna ska lära sig grundtankarna bakom målen för att sedan kunna se värdet och sambandet 

för att förhindra att de i högre årskurser fortsätter jobba mot målen och inte fokuserar kring 

vilken insats som krävs av dem. Därför skulle det vara gynnsamt för eleverna om målorientering 

introduceras tidigt, för att skapa förståelse och reflektion kring dels målen och dels vad som 

krävs för att uppnå målen. Detta skulle dock kunna skapa ett pedagogiskt dilemma för de lärare 

som anser att dess elever inte befinner sig på rätt mognadsgrad, även om läraren vill jobba mer 

med måloerientering. 

Enligt Davis (2001:434) har elever noterats sätta mål för sig själva för att vinna lärarens 

godkännande, detta kan initialt kännas som målsättning på fel grunder, men en elev som sätter 

mål för sig själv oavsett anledning visar ändå en medveten om vad denne behöver göra för att 

möta förväntningar. Därför är det viktigt med en god relation mellan lärare och elever. Om 

läraren har god kännedom om sina elever kan denne motivera eleverna i skolarbetet och göra 
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det givande för eleverna att behärska ämnet och på det sättet öka värdet (Dietrich et al, 2013:60). 

Waaler (et al, 2013:326) är då inne på samma spår som Dietrich (2013) i sin diskussion kring 

hur en autonomi-främjande lärare är viktigt för eleverna för att öka elevernas motivation. Att 

öka elevernas motivation kan göras på flera sätt, men om arbetssättet dessutom ska erbjuda 

autonoma möjligheter kräver det att eleverna ges utrymme att till viss del välja själva och känna 

att de kontrollerar sitt lärande. En arbetsuppgift som upplevs som ointressant kan sänka värdet 

hos ämnet, då kan läraren, för att öka både motivationen och autonomin hos eleverna erbjuda 

ett urval av arbetsuppgifter och arbetssätt. Det ställer krav på läraren då denne måste vara 

flexibel och vara villig att dels kompromissa, dels låta eleverna vara med och bestämma. Även 

detta kan då vara en mognadsfråga och något som inte passar alla elever. Individer med till 

exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD och ADD, kan finns det svårt 

när de inte ges en tydlig struktur att arbeta efter, på samma sätt kräver det mycket av läraren att 

jobba efter två arbetssätt samtidigt även om det kanske skulle gynna fler elever. 

Något som framgick tydligt var att självbedömning inte är vanligt i de tidiga årskurserna, 

oavsett hur länge läraren varit verksam. Däremot jobbar de lite smått med det i olika former, 

mestadels genom självskattning genom läromedel. Däremot är kamratbedömning vanligare, 

även att eleverna får ge varandra respons på deras respektive arbeten. Att låta eleverna jobba 

dels med kamratbedömning ger dem ytterligare en möjlighet att få återkoppling, när den 

dessutom kommer från en kamrat kan den på sätt och vis vara tydligare och lättare att förstå, då 

språket kan vara mer tillgängligt för dem. En annan fördel med både självbedömning och 

kamratbedömning är att den förutsätter att eleverna förstår kriterierna utifrån vilka 

bedömningen ska ske. Enligt Leenknecht (et al 2017:103) presterar elever som är medvetna om 

kriterierna bättre, just för att de vet var fokus ska ligga under arbetets gång. Boon (2015:666) 

menar att kamratbedömning kräver träning och är vanligare i högre årskurser än årskurs 1-3. 

Men för att kamratbedömningen ska vara framgångsrik i de högre årskurserna måste eleverna 

ges möjlighet att träna på detta.  

När elevernas lärande följs upp är det vanligtvis genom rättning av deras arbeten eller arbete i 

läromedlen för de olika ämnena. På det sättet ser både elever och lärare hur väl de behärskar ett 

område. Dock kan denna återkoppling ses som summativ och säger föga om hur eleven ska 

komma vidare, även om man får en uppfattning om hur långt eleven kommit. Dock kan man 

tänka att när man jobbar med en klass är man medveten om elevernas styrkor och svagheter och 

kan då med fördel använda denna summativa återkoppling som ett komplement för att försäkra 

sig om att eleven i fråga fortfarande är på rätt spår. Tre av de tillfrågade lärarna diskuterar och 
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utvärderar arbetsområden i helklass, då påminner de om målen som sattes inför introduktionen 

av arbetsområden och låter eleverna säga sitt om hur de upplevt momentet. Det framstår som 

att det vanligtvis är prestationsmålen som utvärderas i nära anslutning till arbetsområdet, men 

lärandemålen sparas till utvecklingssamtalen. För att återkoppling till eleverna ska vara givande 

är det viktigt att den ges i rimlig tid, då är det långsökt att tänka att det räcker att enbart 

återkoppla vid utvecklingssamtal då dessa enbart förekommer 2 gånger per läsår. Dock kan det 

vara svårt att avsätta tid till återkoppling och utvärdering för samtliga elever. 

En stor del inom både formativ bedömning och en grundförutsättning för ett elevaktivt lärande 

är återkoppling. Det handlar om hur den ges, av vem och när, till vem och av vilken anledning. 

Som Nicol och MacFarlande (2006:205-215) skriver är det viktigt att mål, bedömningskriterier 

och förväntningar klargörs för eleverna, detta måste göras på ett tydligt sätt eftersom eleverna, 

enligt Nicol och MacFarlane (2006), enbart kan nå målen om dessa är tydliga nog. Då detta 

även är en förutsättning för både kamrat- och självbedömning är det en viktig aspekt att jobba 

med. Att motivera ett utelämnande av detta med att eleverna saknar kunskap om mål och vad 

det innebär att jobba mot dom kan då vara en dålig ursäkt, detta arbete måste börja nånstans. 

Då elever som är aktiva i arbetet med kriterier är mer motiverade i att se hur de möter dessa blir 

därmed mer aktiva och involverade i sitt eget lärande då de reflekterar över det och därmed får 

en uppfattning om hur de kan på egen hand kan nå ännu längre innan de lämnar in sitt arbete. 

Om man sen avslutningsvis ser till den teori som presenterades i avsnitt 3, där de delar som 

behövs för ett elevaktivt lärande skulle vara återkoppling, mål och motivation. Delar som består 

av flera mindre delar, som alla behövs för att bära de centrala delarna. Det tillsammans med 

resultatet av studien visar att de tillfrågade informanterna jobbar mot ett elevaktivt lärande i 

olika utsträckning, till stor del skiljer det sig beroende på vilken i årskurs informanterna jobbar. 

I årskurs 1 och till viss del även årskurs 2 är detta arbetssätt nytt, men det som framgår är att 

det verkar bli mer aktuellt i årskurs 2 och introduceras där för att sedan få mer och mer utrymme 

i årskurs 3. Hur mål presenteras för eleverna skiljer sig även där och hade kunnat förekomma 

mer, just för att introducera målorientering och uppmärksamma eleverna på vad som kommer 

bli aktuellt längre fram. 

 

 7.3. Slutsats 

Syftet med detta arbeta var att ta reda på vilka metoder och språkliga anpassningar lärare 

använder för att kommunicera undervisningens mål och kriterier till eleverna. Detta syfte 
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uppfylldes till viss del då det visade sig att lärare arbetar olika med detta. Vissa gör förenklingar 

och förtydliganden av läroplanen som ska passa elevernas nivå, vissa nöjer sig med att förmedla 

prestationsmål, lektion för lektion. Hur elevernas lärande följs upp och återkopplas varierar i 

samma utsträckning. En informant återkopplar till sina elever i direkt anslutning till 

undervisningstillfället, en efter avslutat moment. Hur elevernas lärande följs upp varierar det 

med. Vanligast är rättning i läroböcker och uppgifter, vissa använder sig av andra 

bedömningsformer i olika stor utsträckning.  

Därmed är slutsatsen att lärare arbetar olika, med olika metoder, på sätt som passar just dem 

och deras elevgrupper. 

 

7.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar enligt Wikström (2013:44) om mätningens relevans, alltså om 

undersökningen mäter rätt sak på rätt sätt. Reliabilitet beskriver hon som tillförlitlighet, hur 

tillförlitligt ett mätresultat är (2013:39). 

Den teoretiska modell som presenteras är inte valid i sig, men tillsammans med de punkter som 

styrker områdena täcker den de delar som krävs för ett elevaktivt lärande. Validiteten påverkas 

dessutom av vilket perspektiv en har på lärande, andra perspektiv kan förespråka en annan 

modell. Men för studiens ändamål är den som presenterats aktuell, och därmed valid, för detta 

ändamålet. 

Trost (2010:133) menar att reliabilitet och validitet i samband med kvalitativa studier är svårt, 

han menar snarare att man ska visa på trovärdigheten i studien. Det innebär att forskaren måste 

kunna visa att det data man samlat in är trovärdigt, alltså att de är insamlade på ett sätt som är 

seriöst och relevant för forskningen. 

Reliabiliteten i detta arbete är hög. Enligt Trost (2010:131) består reliabilitet av fyra 

komponenter som kommer diskuteras kort: 

Kongruens, som avser en likhet mellan frågor som avser att mäta samma sak. Samtliga 

informanter i denna studie ställdes samma frågor, med få avvikelser då informanterna svarade 

olika utförligt på frågorna och därför ställdes olika följdfrågor till informanterna för att 

komplettera deras ursprungliga svar. 

Precision, samtliga svar ska registreras på samma sätt.  
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Objektivitet, olika intervjuare registrerar svar på olika sätt. Detta kan leda till olika tolkningar 

även om svaret är det samma. I denna studie registrerades samtliga svar på samma sätt, inom 

en kort tidsram vilket gav samtliga intervjuer samma förutsättningar att registreras på ett 

tillförlitligt sätt. 

Konstans, som avser tidsaspekten och förutsätter att fenomenet som undersöks inte förändras.  

Validitet handlar som nämnt om huruvida undersökningen mäter rätt sak på rätt sätt, vilket den 

gör då intervju är det bäst lämpade sättet att undersöka egenarter och resonemang kring 

fenomen. 

Detta gör tillsammans att trovärdigheten i detta arbete är hög. 

 

7.5. Vidare forskning 

Det hade varit intressant att utveckla denna studie och göra en longitudinell studie och då följa 

några klasser, olika årskurser, under minst ett läsår för att se om och i så fall hur 

undervisningssättet förändras i takt med att eleverna utvecklas. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Kontaktbrev inför lärarkontakt. 

Hej, 

Jag heter Veronica Nicolaysen och läser sista terminen på grundlärarprogrammet vid Umeå 

universitet. Jag jobbar nu med mitt examensarbete som handlar om elevaktivt lärande och hur 

det kan se ut i praktiken. Därför skulle jag gärna komma och besöka Dig i ditt klassrum för en 

lektions observation följt av en intervju. Under observationen kommer jag vara icke deltagande 

och enbart iaktta Dig som lärare, inte eleverna. Intervjun kommer ta max 30 minuter och handla 

om hur mål kan förmedlas till eleverna, vilken sorts mål (lärandemål eller prestationsmål) som 

förekommer, återkoppling/feedback till elever från lärare och även återkoppling/feedback 

mellan elever vid kamratbedömning etc. Intervjun kommer spelas in för att kunna transkriberas 

korrekt för att sedan raderas. 

Syftet med mitt examensarbete är att se vilka metoder och språkliga anpassningar lärare 

använder för att motivera eleverna att föra sitt eget lärande framåt och därmed även hur de 

kommunicerar undervisningens mål till eleverna. 

Jag jobbar utifrån forskningsfrågorna: 

• Hur formuleras och förmedlas mål, av lärare till elever, i grundskolans tidiga år? 

• Hur följs elevernas lärande upp och hur ofta? 

Inför eventuellt deltagande är det viktigt att Du som deltagare är medveten om att deltagandet 

är frivilligt, du kan när som helst välja att hoppa av. Deltagandet är anonymt, i den slutliga 

rapporten kommer informanterna benämnas med I1, I2, osv. Detta just för att skydda samtliga 

deltagares anonymitet. 

Om Du har några frågor får Du gärna ställa dom på mail eller telefon: 

veronica_nicolaysen@hotmail.com 

0730821175 

Eller min handledare: 

jonas.carlquist@umu.se eller telefon: 090-786 66 24. 

 

mailto:veronica_nicolaysen@hotmail.com
mailto:jonas.carlquist@umu.se
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Jag ser fram emot att höra från Dig! 

Veronica. 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor. 

Intervjufrågorna är indelade i områden som samtalet cirkulerade kring. 

Val av mål 

Jobbar din klass med prestationsmål eller lärandemål? 

Jobbar din klass med långsiktiga eller kortsiktiga mål? 

Formulering och förmedling av mål 

Vad tycker du är viktigt när man formulerar och förmedlar mål till eleverna? 

Är eleverna med och formulerar mål? Såväl långsiktiga som kortsiktiga. 

Kan du ge ett exempel på hur ett mål kan formuleras? 

Hur förmedlar du undervisningens mål till eleverna? 

Får dina elever veta inför varje lektion vad som förväntas av dem? I form av prestation eller 

lärande? 

Motivation 

Anser du att eleverna blir mer motiverade om de är medvetna om målen? Hur ser du om dina 

elever är motiverade? 

Vad anser du motiverar dina elever att föra sitt eget lärande framåt? Hur yttrar det sig? 

Uppföljning 

Hur följer du upp elevernas lärande? Och hur ofta? 

Hur vet eleverna när de nått målen? Hur får de veta? 

Bedömningsform 

Brukar ni jobba med självbedömning? I så fall, hur ofta och hur kan det se ut? 

Brukar ni jobba med kamrat-bedömning? I så fall, hur ofta och hur kan det se ut? 
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 9.1. Resultatbilagor. 

Här ligger de fullständiga svar som ligger till grund för resultatdelen (se avsnitt 6). 

 Bilaga 3. Val av mål 

• Jobbar din klass med prestationsmål eller lärandemål? 

Informant 1: Ja, båda. Viktigaste är kunskapen, inte prestationen. 

Informant 2: Vi försöker använda oss av formativ bedömning då vi arbetar. Det betyder att vi 

försöker i möjligaste mån arbeta utifrån där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Målet är 

att barnen ska nå kunskapsmålen. Vi använder oss dock av en del prestationsmål, då vi tex 

skriver upp vilka sidor vi ska arbeta med under en viss lektion eller vecka. Vi påminner ofta i 

klassen om att det viktiga är att använda tiden för lärande och inte hur mycket man hinner. 

Informant 3: Lärandemål, så länge dom vill bara dom lär sig. 

Informant 4: Vi jobbar med både prestations- och lärandemål. Prestationsmålen är mer 

kortsiktiga och de mål som eleverna tar del av. Lärandemålen är långsiktiga och eleverna blir 

så klart uppmärksammade på dem inför ett nytt arbetsområde. Men de blir delaktiga i dem i 

slutet av arbetsområdet då vi utvärderar tillsammans vad de lärt sig. 

Informant 5: Mest prestation. Då jobbar dom med uppgifter i läroböcker eller arbetsblad. 

• Jobbar din klass med långsiktiga eller kortsiktiga mål? 

Informant 1: Både och, beroende på ämne. Imorse jobbade vi med ng-ljudet, det är en lektion, 

men längre teman blir mer långsiktiga. Uppnåendemålen är långsiktiga och det man strävar 

efter hela tiden. 

Informant 2:  Vi använder oss av båda. Varje lektion finns ett mål för lektionen som är en del i 

ett långsiktigt mål. Tex. Tränar du ett bokstavsljud under en lektion i åk 1 så är det kortsiktiga 

målet att kunna bokstaven och ljudet. Det långsiktiga målet är dock att lära sig ljuda ihop ord 

och sedan meningar. 

Informant 3: Månad, vissa kan va 6v, kortare, längre, beroende på hur snabbt dom jobbar/lär 

sig. 

Informant 4: se tidigare fråga. 

Informant 5: Mest kortsiktiga. 
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 Bilaga 4. Formulering och förmedling av mål 

• Vad tycker du är viktigt när man formulerar och förmedlar mål till eleverna? 

Informant 1: Dom ska förstå. Begripligt, gärna på något sätt vara mätbart så eleverna vet när 

dom kan det. Lättare när man bryter ner i mindre delar, då blir det lättare att checka av. Men 

viktigast är att dom förstår, men det är svårt när dom är små. Läroplanen är mitt redskap som 

jag sedan bryter ner och formulerar till eleverna, det som dom ska kunna. 

Informant 2: Att dom är konkreta och tydliga. Att eleven känner att det är något dom kan nå. 

Informant 3: Dels att göra det enkelt, gärna dela upp i mindre delmål. Lgr11 kan vara luddigt. 

Eleverna förstår inte ”läsa med flyt”, det behöver förklaras. Om eleverna inte förstår kan det bli 

oroligt. 

Informant 4: Det ska vara enkelt och det ska vara tydligt. Nu, i åk3, vet eleverna ofta själva, 

men vid större projekt där vi utgår från kursplanen måste målen förenklas. Annars har eleverna 

ingen aning vad som förväntas av dem. 

Informant 5: Att man gör det på ett sätt som eleven förstår. 

• Är eleverna med och formulerar mål? Såväl långsiktiga som kortsiktiga. 

Informant 1: Inte till vardags, men vid utvecklingssamtal är eleverna med och formulerar 

individuella mål. Då formulerar dom sina egna. 

Informant 2: Vid utvecklingssamtalen sätter vi tillsammans upp långsiktiga personliga mål.  I 

klassrummet arbetar dom med egna mål under elevens val. 

Informant 3: Jag förklarar vad lgr11 betyder. För eleverna är det svårt att förstå grundtexten. 

Informant 4: Nej. Bara vid utvecklingssamtal, där får eleverna vara med och säga vad de vill 

träna mer på och hur de vill göra. 

Informant 5: Nej. I åk1 är de fortfarande omedvetna om mål och vad det innebär på lång sikt. 

Kortsiktigt vet dom vad dom ska göra, under lektionen, men långsiktigt behärskar dom inte än. 

• Kan du ge ett exempel på hur ett mål kan formuleras? 

Informant 1: ”Nu idag när du ska skriva din berättelse vill jag att du kommer ihåg att använda 

stor bokstav i början av meningen och punkt i slutet.” 
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”Idag vill jag att alla ska vara noga med att ni stavar ordet rätt.” Dom lyssnar lätt efter 

stavningen istället för att titta på ordet och då kan det bli olika varianter på samma ord. 

Informant 2: Bli säker på talkamrater upp till 10. 

Informant 3: Vi brukar ta fram lgr11, en förenklad variant, på tavlan. ”Vi ska kunna stava 

mellanord.. det ska vi fokusera på när vi skriver…” sedan kollar dom sin egen text. 

Informant 4: ”idag ska vi räkna sidorna xx-xx, när ni är klara med dom kollar ni om ni har något 

ni behöver göra färdigt” 

Informant 5: ”idag ska vi träna på bokstaven S. Vi ska träna på att skriva den och att hitta den i 

olika ord” 

• Hur förmedlar du undervisningens mål till eleverna? 

Informant 1: Genom att prata om dom, skriva upp dom. När vi tränade på månaderna pratade 

vi om att alla skulle kunna, sen tragglade vi. På lågstadiet är en del konkret, tex veckodagarna, 

eleverna vet själva när dom kan. Att stava är mer lurvigt, svårare att greppa och då även svårare 

att formulera mål till eleverna. För eleverna är det inte så himla lätt att, för små barn är konkreta 

kortsiktiga mål lättare att greppa. 

Informant 2: Jag berättar vad det är vi ska öva på och vad tanken är med lektionen. 

Informant 3: Mer med 3or än 1or, förenklad läroplan. Utvärdering efteråt med klassen, ibland 

anonymt, ibland helklass. 

Informant 4: För det mesta muntligt. Vid kortsiktiga mål handlar det mest om vilka sidor de ska 

räkna i matteboken, då skrivs sidorna upp på tavlan. 

Informant 5: Jag berättar för mina elever vad dom ska jobba med på lektionen, när dom är klara 

får dom välja mellan extrauppgifter eller göra klart något de inte är färdiga med, eller läsa i sin 

bänkbok. 

• Får dina elever veta inför varje lektion vad som förväntas av dem? I form av prestation 

eller lärande? 

 

Informant 1: Ja. 
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Informant 2: Ja. 

Informant 3: Inte varje, men inför varje arbetssätt/moment. För ettorna, som jobbar med likande 

grejer som treorna förklarar jag vad de jobbar med. Då behöver man inte gå igenom inför varje 

lektion, men varje moment. 

Informant 4: I form av prestation, alltså vad de ska jobba med just den lektionen, absolut.  

Informant 5: För det mesta. Vissa lektioner jobbar dom med att bli klara med uppgifter från 

tidigare lektioner. 

 

Bilaga 5. Motivation. 

• Anser du att eleverna blir mer motiverade om de är medvetna om målen? Hur ser du om 

dina elever är motiverade? 

Informant 1: - 

Informant 2: Självklart behöver eleverna veta varför vi gör saker och var vi är på väg. 

De arbetar och bidrar till god arbetsro. De ser glada ut och blir inte så snabbt trötta. 

Informant 3: Jag har inte märkt nån större skillnad, men det märks i efterhand. Dom tycker det 

är tufft (häftigt) i efterhand, men de tycker nog inte det är mer motiverande vid arbetstillfället. 

Varje elev visar på olika sätt. ”men ååååh måste vi göra det här!?” då vet man att nåt inom 

motivationen saknas. När de sitter och jobbar på då vet man att dom jobbar på.. dom gör inget 

om dom inte är motiverade. 

Informant 4: Det är olika. Det beror på om de förstått målen. När målen handlar om prestation 

eller räkna sidorna i matteboken blir dom motiverade på så sätt att dom vill bli klara för att få 

jobba med egna uppgifter eller göra klart något som dom tycker är roligt. 

Dom vet vad dom ska göra, dom jobbar på och kan hjälpa varandra. 

Informant 5: Dom här eleverna är så tidigt i sin skolgång. Att ha mål är fortfarande ganska nytt 

för dom. Men det underlättar för dom om dom vet vad dom ska göra. Enkla, tydliga mål och 

roliga uppgifter. Då jobbar dom koncentrerat och stör inte varandra. 

• Vad anser du motiverar dina elever att föra sitt eget lärande framåt? Hur yttrar det sig? 

Informant 1: - 
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Informant 2: En elev som känner att den lyckas blir ofta villig att arbeta mer och prova lite 

svårare saker. Konstruktiv feedback motiverar ofta. 

Informant 3: - 

Informant 4: När eleven vet vad hon ska göra och hur. För att eleven ska veta det måste hon få 

en tydlig uppgift och veta vad hon ska göra för att lösa den. 

Informant 5: - 

 

 Bilaga 6. Uppföljning. 

• Hur följer du upp elevernas lärande? Och hur ofta? 

Informant 1: Det gör man i alla former av bedömningar, rättningar, ser att dom förstått. 

Muntligt, vi frågar. Månaderna kan man gå runt och lyssna. Jag använder mig av flera 

kooperativa strategier, tex: lösa, visa. 

Informant 2: Vi gör ett antal regelbundna diagnoser under terminen enligt vår plan som vi gjort 

för åk 1-3 samt " kollar av" under lektioner. Jag tittar även igenom deras elevarbeten tex sagor, 

faktatexter, arbeten i SO/ NO osv. Vid utvecklingssamtal för vi ett samtal kring detta. Ibland 

följer vi upp enskilda elevers lärande, då det är något speciellt vi känner att vi behöver titta på.  

Informant 3: Dels har vi ju ehm, jobbat med… skrivande i trean, då har de producerat nåt som 

jag gärna tar in. Jag använder tex kahoot, eftersom dom har datorer, kodnamn för varje elev 

som är baserade på egna superhjälte-namn. Små whiteboards. Exitpass: treorna lämnar en lapp, 

ettorna muntligt. Exitpass inför lunch, varje dag. Annars samlar man in innan vi startar nästan 

pass. Kahoot görs efter varje moment, varje vecka till var tredje vecka beroende på vad dom 

gör. 

Informant 4: När de jobbar i matteboken eller specifika uppgifter kollar jag dom när eleverna 

är klara. 

Informant 5: Det är olika. Ibland får dom visa med tummarna hur de tycker det har gått, ibland 

nöjer jag mig med att rätta deras uppgifter. 

• Hur vet eleverna när de nått målen? Hur får de veta? 

Informant 1: Bra fråga! Om vi kommit överens om vad vi ska lära och att dom känner att dom 

kan. Vissa dagar vet dom nog knappt själva vad dom håller på med. Dom känner nog när dom 
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förstår, tex matte, eller när dom ”vet vad klockan är”. Vad har jag lärt mig sidorna i matten, 

räkna själva, återkommande moment. Då kryssar dom i hur väl dom kan (favorit matematik). 

Informant 2: De kortsiktiga målen får de veta ganska direkt i form av feedback av oss personal 

samt att de själva upptäcker att de kan. De långsiktiga för vi en dialog kring på 

utvecklingssamtalen. 

Informant 3: Treorna har en öppen diskussion. De är sammanhållna och vågar prata inför 

klassen. Bedömningsstöd i sv och ma efter varje avslutat moment, tex division, då ser de sin 

egen progression. 

Informant 4: Ofta känner dom själva när dom behärskar ett visst område. Om man tar matten 

som exempel, så känner dom när dom klarar tex multiplikationstabellerna. När dom lämnar in 

uppgifter brukar jag skriva en kommentar, nåt bra och nåt som kan bli bättre. När jobbar med 

större områden utvärderar vi dom ibland i helklass och då påminns dom om målen som vi tog 

upp i början och så kan dom själva se om dom klarat dom. 

Informant 5: Ibland pratar vi om hur det har gått, i helklass eller grupper. Vanligast är att dom 

ser när jag har rättat deras uppgifter. 

 

 Bilaga 7. Bedömningsform. 

• Brukar ni jobba med självbedömning? I så fall, hur ofta och hur kan det se ut? 

Informant 1: Egentligen bara matteboken– självskattning. 

Informant 2: Ja. Tex  Strutsröstning- hur har det gått?," two stars and a wish"- vad har jag gjort 

bra och vad kan man tänka på till nästa gång?  Självbedömning i matematik i slutet av varje 

kapitel i matematikboken. 

Informant 3: Det blir mer att dom dömer sig själva än självbedömning. Särskilt ettorna som är 

lite perfektionister, ett streck fel på spiderman så blir dom arga. 

Informant 4: Nej, nån enstaka gång bara. Det kan vara om dom ska göra en uppgift på ett visst 

sätt för att få ett visst svar, då kan dom gå igenom sin arbetsgång och se om det blev rätt eller 

fel. När de fått rätt svar. Om dom kommit fram till fel svar kanske dom hittar var det gick snett, 

och då lär dom sig något av det. 

Informant 5: Nej. Det har inte varit aktuellt än. 
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• Brukar ni jobba med kamrat-bedömning? I så fall, hur ofta och hur kan det se ut? 

Informant 1: Skrivtrappan var första gången. Bra sätt att jobba, konkret. Synligt med kriterier 

för varje steg. 

Informant 2: Barnen kan få ge varandra feedback på sagor. 

Informant 3: I trean ja, eftersom de är så sammanhålla, de kan både ge och få feedback på ett 

konstruktivt sätt. Two stars and a wish. Ettorna är än så länge för tävlingsinriktade. 

Informant 4: Ja, men inte ofta. Eleverna använder ofta varandra för att be om hjälp eller kolla 

om dom kommit fram till rätt svar i matteboken tex, det blir som en form av kamratbedömning 

och är lärande både för den som behöver hjälp och den som hjälper. 

Informant 5: Nej. 


