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Abstrakt 
 
Detta är en uppsats om lärares syn på målstyrningen vid två skolor samt hur de 
uppfattar att eleverna uppnår de uppsatta målen. Undersökningen utfördes som en 
kvalitativ enkätstudie. Resultatet visar att många lärare uppfattar att målen är otydliga 
vilket resulterar i att de tolkas olika. Angående hur man mäter att eleverna uppnår 
målen blev resultatet att det finns en mängd olika metoder att tillgå som till exempel 
loggbok och observation. En tydlig skillnad fanns i svaren bland dem som hade lång 
arbetslivserfarenhet gentemot den som hade minst arbetslivserfarenhet. Skillnaderna 
kan bland annat bottna i osäkerhet på sin yrkesroll samt bristande kunskaper i och 
med kort arbetslivserfarenhet.  

 
Nyckelord: Målstyrning, lärare, elever, skola, stat, kommun, decentralisering.  
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1. Inledning 
 
Denna studie handlar om målstyrning i skolan och vi avsåg med den att ta reda på hur 
dom intervjuade lärarna arbetar med  målen i skolan. Valet av studieområde fick vi av 
intresset för lärarens dagliga arbete. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen 
fick vi inblick i lärarens vardag som innefattar flera olika uppgifter. Dessa uppgifter 
hade ett gemensamt, nämligen hur eleverna kunde uppnå målen. Detta lyste som en 
röd tråd genom varje moment. I lärarens dagliga arbete ingår målarbete och genom 
denna studie hoppas vi kunna förstärka vår kunskap kring detta område. 
 
Den metod vi använt oss av var enkätundersökning. Enkätfrågor skickades ut till våra 
respektive handledare på två grundskolor, med frågor om hur informanterna arbetar 
med målen i skolan. (se bilaga 1 intervjufrågor och svar) 
 

2. Forskning om målstyrning i skolan  
 
Karin Dahl och Göte Rudvall1 skriver under tidigt 90-tal decentraliserades ansvaret 
för skolorna då huvudansvaret flyttades från staten till kommunerna. Detta gjordes 
för att justera verksamheten i skolorna till lokala förhållanden och därmed minska de 
statliga kraven för att lyfta fram varje individs enskilda rättigheter. Det statliga 
bidraget till skolorna ersattes 1993 med ett allmänt statligt bidragssystem för att 
jämnare fördela kommunernas möjligheter att ägna sig åt skolverksamhet. Tanken 
kring det var att effektivisera den kommunala styrningen av skola och barnomsorg. 
Det  vill säga att den kommunala styrningen skulle kunna styras upp bättre. Vidare 
upphörde då den statliga ekonomiska styrningen av skolan som övertogs av 
kommunerna. En kort tid efter att skolan kommunaliserades infördes det 
nedskärningar till följd av en ekonomisk kris och det var barnomsorgen, kommuner 
och de enskilda skolorna som blev drabbade av nedskärningarna. Vilket ledde till att 
kommunaliseringen fick dåligt rykte och till följd av det höjde staten kraven på 
uppföljning och kvalitetskontroll av skolorna. (ibid) 
 
De vanligaste effekterna av nedskärningarna runt om i landets skol- och barnomsorg 
var enligt Dahl och Rudvall2 följande under 1990-talet: Klasserna blev större och de 
överskred oftast gränsen på 25-30 elever per klass, särskilt i de lägre årskurserna. Det 
blev mer undervisning i helklass i ämnen där man förut haft mindre grupper som i 
ämnena svenska, främmande språk samt ämnen där man genomför laborationer. Man 
tog in färre vikarier vilket ökade belastningen för ordinarie personal och försämrade 
undervisnigen. Det blev ett mindre antal speciallärare och elevvårdspersonal vilket har 
gjort att elever med olika svårigheter fått mindre hjälp. Samtidigt har sociala problem 
och arbetslöshet ökat i samhället vilket har bidragit till mer problem i skolan. 
Syopersonal minskades vilket försämrade chanserna att anordna praktikplatser och 
tillföra studie- och yrkesvägledning för eleverna. Man minskade även antalet 
modersmålslärare och lärare i svenska som andra språk vilket har lett till stora 
svårigheter att anordna sådan undervisning. Alternativt har den endast kunnats 
genomföras tillsammans med andra skolor. Det blev sämre arbetsmiljö för personal 
och elever då lokalerna inte var anpassade för det stora elevantalet, vilket ibland 
resulterade i ventilationsproblem och ökade allergier. Det blev mindre pengar avsatta 

                                                           
1 Dahl. K & Rudvall. G, Moteld, (2001), s. 46 
2 ibid. s. 308 
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för läromedel och utrustning, vilket också försämrade kvaliteten på undervisningen. 
Mindre skolor fick läggas ned och några av dessa gjordes direkt om till friskolor till 
följd av stora protester bland föräldrar, vilket resulterade i att skolpengen från 
kommunen blev oförändrad eller till och med ökade i vissa skolor. (ibid)  
 
Följande tabell finns listad i Dahls och Rudvalls3 bok kring hur målstyrningen är 
uppbyggd: 
  
”Staten 

Skollag och förordningar 

Läroplaner och kursplaner 

Generella stadsbidrag 

Behörighetskrav på personalen 

Kontroll (uppföljning, utvärdering, tillsyn ovh inspektion) 

Stöd och information (uppföljning, utvärdering, forskning och 

utveckling)  

Fleråriga utvecklingsplaner, fastställda av regeringen 

Kommunen            

Huvudmannaskap 

Ansvar för att de nationella målen nås 

Skolplan 

Finansiering och resursfördelning efter behov 

Organisation 

Lokalt utvecklingsarbete 

Uppföljning och utvärdering, kvalitetsredovisningar 

Skolenheten            

Ansvar för att de nationella målen nås 

Lokal arbetsplan 

Undervisningsmål 

Fortbildning/kompetensutveckling 

Lokalt utvecklingsarbete 

Uppföljning och utvärdering, kvalitetsredovisningar”  

    
Skollagen, läroplanerna och kursplanerna är dokument som ska styra skolarbetet. 
Elevernas resultat prövas mot målen i styrdokumenten, vilket ger en mål- och 
resultatstyrd skola.4 Ansvarsfördelningen för utvärderingen av målstyrningen ser ut 
som följer: på den nationella nivån ansvarar skolverket, på den kommunala nivån 
ansvarar kommunfullmäktige, på skolnivå rektorn, på undervisningsnivå lärare och 
elever. Skolverket ansvarar för att sammanställa kvalitetsredovisningar från landets 
skolor och sedan förmedla vidare resultaten till staten. Kvalitetsredovisningar 
innehåller information om skolans utveckling, mål, resultat, måluppfyllelse, personal, 
ekonomi och organisation. Kommunerna ansvarar för utvärdering samt åtgärder för 
den kommunla skolplanen. Rektorn ansvarar för att de lokala målen uppnås 
tillsammans med de nationella målen samt de lokala arbetsplanerna. Lärare och elever 
står för den så kallade informella utvärderingen som innefattar den dagliga 
verksamheten. Det betyder att elever tillsammans med lärare utvärderar verksamheten 
regelbundet genom att behandla de didaktiska frågorna som till exempel ”Vad har vi 
lärt oss?, Hur har vi arbetat?, Vilka har svårigheterna varit och Hur ska vi arbeta 
vidare?”. Detta resulterar i att eventuella svårigheter upptäcks på ett tidigt stadium 

                                                           
3 ibid. s. 47 
4 ibid. s. 47 
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samt att eleverna får en bekräftelse direkt på framsteg och vilka kunskaper de besitter. 
Vid utvärdering kan man använda sig av följande verktyg: redovisningar, samtal, 
granskning, enkäter och observationer.5 
 
Varje år ska kommuner och skolor genomföra en kvalitetsredovisning som rektorn 
huvudansvarar för. Kvalitetsredovisningen innefattar följande syften: 
 

”* Skolans elever, lärare, skolledning, och övrig personal får en tydlig gemensam bild 

av verksamheten som grund för att diskutera förbättringsåtgärder. 

* Föräldrar och andra intressenter får information om skolan. 

* Elever och föräldrar får ett underlag för val mellan skolor och program. 

* Politiker får underlag för politiska beslut på lokal nivå.”  

 

När skolorna kvalitetsgranskas har man sett att de framgångsrika skolorna har flera 
faktorer som liknar varandra, som till exempel rektorer och lärare som arbetar 
målinriktat, höga förväntningar, tydliga mål, ordentliga utvärderingar och synlig 
dokumentation. Andra kännetecken för framgångsrika skolor kan till exempel vara 
klassrumsmiljö, pedagogiskt ledarskap, delaktighet och tydliga rektorer som är orädda 
för konflikter.6 
 
Artiklarna Skolan i topp 7, Otydlig ledarroll ett stort problem 8 och Vi vill att staten återtar 
ansvaret för skolväsendet 9 handlar om konsekvenserna av ett otydligt ledarskap samt 
ansvarsfördelningen inom skolan. Den första artikeln Skolan i topp utgår ifrån en 
föreläsning som Michael Fullan framförde i Stockholm om skolreformer. Michael 
Fullan har varit professor på ett universitet i Kanada och är en framstående expert på 
skolreformer. Han belyser att ett starkt ledarskap är nyckeln till framgång i skolan. 
Han menar också att en framgångsrik skolreform kräver endast några tydliga mål och 
stöd av den politiska ledningen. Dock menar han att rektorer och lärare ska ingå i 
ansvaret. Att skolan i framtiden skulle återförstatligas är inget Fullan förespråkar och 
han nämner heller inget om lärartäthet och betyg vilket är en het debatt inom 
skolväsendet. Artikeln tar också upp vad skolminister Jan Björklund och Mona Sahlin 
har uppnått inom skolstyrningen under 2000-talet.  
 
Journalisten av artikeln Skolan i topp skriver att det är dags att bredda perspektivet: 
bara för att man sätter betyg i allt lägre åldrar betyder inte det att det skulle vara bättre 
om man sätter betyg ännu tidigare och använder sig av betyg i fler kurser. Man kan få 
för mycket av det goda då det gäller nationella prov och utvärderingar vilket kan 
resultera i att lärarnas energi och arbetsglädje minskar. Citatet nedan visar viktiga 
frågor som rör ledarskapet: 

”Det verkligt viktiga är ett ledarskap från utbildningsdepartementet ned till det enskilda 
klassrummet som genomsyras av frågor som: 

                                                           
5 ibid. s. 151 
6  ibid. s. 153 
7  DN Ledare, 2011-06-30, Skolan i topp, http://www.dn.se/ledare/huvudledare/skolan-i-topp 
8  Persson, A. Karlskoga Kuriren, 2011-06-30, Otydlig ledarroll ett stort problem, http://karlskoga-
kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.1258091-otydlig-ledarroll-ett-stort-problem 
9 Björklund, J, Odenljung, H & Strandberg, T, 2011-06-30, Vi vill att staten återtar ansvaret för skolväsendet, 
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-att-staten-atertar-ansvaret-for-skolvasendet 

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/skolan-i-topp
http://karlskoga-kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.1258091-otydlig-ledarroll-ett-stort-problem
http://karlskoga-kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.1258091-otydlig-ledarroll-ett-stort-problem
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-att-staten-atertar-ansvaret-for-skolvasendet
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Vad kan vi lära av våra egna misstag? Hur kan de skickligaste lärarnas metoder spridas 
till andra? Vad kan skolorna lära av varandra och Sverige av erfarenheterna i andra 
länder? ”10 

Den andra artikeln behandlar rektorns ledarroll och det är utredare från 
Skolinspektionen som har gjort en tillsyn på skolverksamheten i Degerfors. De kom 
fram till att rektorns ledarskap hade stora brister på grund av otydlig ledning och 
ansvarsfördelning inom kommunen. Konsekvenserna av ett bristande ledarskap, 
enligt artikeln, blir minskad möjlighet för elever att nå kunskapsmålen. 
Utgångspunkten blir på det viset inte lika för alla elever. 
 
Den tredje artikeln tar upp att målstyrningen idag har höga krav på ett tydligt 
ledarskap och vilka som ansvarar för vad. Artikeln förespråkar att staten ska återta 
huvudansvaret för skolan samtidigt som man vill att idén om målstyrning skall finnas 
kvar. De anser att dagens målstyrning inte har fungerat på grund av otydliga mål samt 
otillräcklig utvärdering, som ett led av otydligt ansvarstagande från kommunerna. 
 
Slutligen kan man se av ovanstående artiklar att om det finns ett starkt och tydligt 
ledarskap med en väl synlig ansvarsfördelning så blir målstyrningen tydlig. Detta ger 
eleverna större möjligheter att öka kunskaperna och uppnå målen. 
  
Gunnar Berg11 skriver att svenska skolan tidigare var regelstyrd vilket innebar att 
staten satte upp regler för skolans verksamhet som till exempel behörighet, timplaner 
och årskursindelning. Den centraliserade styrningen gav dock ett begränsat 
handlingsutrymme på den lokala skolnivån. På 90-talet ändrades statens regelstyrda 
styrstruktur till att bli en decentraliserad målstyrning. Berg förklarar regelstyrning som 
en organisation där dess aktörer får instruktioner och anvisningar från en högre 
rangordningsnivå. Dessa instruktioner ger personalen begränsat med utrymme att 
omsätta målen till handling. Vidare förklarar Berg målstyrningen som färdiga termer 
att använda för att uppnå ett specifikt resultat eller ett beteende. Varje enskild indvid 
väljer sedan själv hur den ska nå målet.12 Detta förutsätter att personalen har 
kompetens och vilja att nyttja handlingsutrymmet som målstyrningen ger, vilket bör 
vara en naturlig del som ingår i lärares utbildning. Saknas dessa kompetenser kan det 
leda till att lärarna inte kan tillgodose elevernas behov. 
 
Berg menar också att skolan styrs av en dold och en synlig läroplan. Med det menar 
han att den dolda läroplanen ger uttryck för en traditionell lärarkåranda som inte vill 
förändra och förnya sig, som vill arbeta enskilt och som inte har framförhållning i 
undervisningen. Den synliga läroplanen, menar Berg, har en motsatt betydelse där 
samarbete, flexibilitet och framförhållning är ledorden.13 Vidare styrs skolan av så 
kallade osynliga regler som begränsar och styr lärare och elevers arbete i 
undervisningen. Dessa regler innefattar en skolkultur av olika koder som till exempel 
talesätt, signaler, riter och kollegialitet.  
 

”Kollegialitet kan yttra sig i 

 den rådande andan och atmosfären på arbetsplatsen, 

 oskrivna normer för hur olika beteenden bestraffas och/eller belönas, 

                                                           
10  DN Ledare, 2011-06-30, Skolan i topp, http://www.dn.se/ledare/huvudledare/skolan-i-topp 
11 ibid. s. 92 
12 Berg. G, Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling (1999), s. 19 
13 ibid. s. 45 

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/skolan-i-topp
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 den kåranda som existerar inom olika yrkesgrupper.”14 

 

Elmeroth med flera beskriver kollegialitet utifrån en situation där en lärare kommer 
till en ny arbetsplats och med erfarenhet från en annan skolkultur. Detta kan leda till 
ett ifrågasättande av den rådande kulturen på den nya arbetsplatsen som i sin tur kan 
leda till spänningar och konflikter bland personalen. Att ha ett öppet klimat om den 
rådande kulturen skapar trygghet och samsyn.15  
 
Björn Rombach16 utgår inte specifikt från skolans organisation i sin bok, utan är 
inriktad på den offentliga sektorns organisationer, där skolan självklart ingår. Han har 
en mer kritisk än positiv syn på målstyrning i offentliga verksamheter. Han menar att 
målstyrning är en teknik som i många fall inte fungerar. Rombach visar genom sin 
litteraturstudie att många författare är skeptiska till målstyrning och att den inte svarar 
mot de förväntningar som den från början gett. Han visar dock även på författare 
som är övertygade om målstyrningens vinster. Rombach visar att många människor 
tycker om att arbeta mot mål, det vill säga, att det känns positivt och stimulerande. 
Rombachs studie visar att när människor får vara med och påverka 
målformuleringsprocessen så leder det till fler nöjdare medarbetare. Dock visar han 
även studier där det framgår att just deltagande i processen inte leder till någon positiv 
inverkan.17 En gynnsam kraft som målstyrning lett till är att kommunikationen 
förbättrats i organisationen. Dock ställer sig vissa författare i Rombachs studie 
frågande till om kommunikationen påverkar resultatet positivt.18 För att en 
målstyrning ska fungera, på ett för organisationen fördelaktigt sätt, så måste: 
 

”1. Klara mål formuleras 
  2. De anställda medverka och ha inflytande i målformuleringsprocessen 
  3. Resultaten återföras 
  4. Måluppfyllelse belönas 
  5. Målstyrningen ha ledningens stöd.”19   

 
Elmeroth med flera 20 ger bilden av en process av skolans styrning. Författarna menar 
att processen är en väg fylld av val, hinder och gropar. Titelns ”Kronos” beskriver det 
som vi lämnat bakom oss, det vill säga, vi lämnar en viss typ av 
undervisningsplanering. ”Kairos” är något nytt och det är dit vi ska sträva, det vill säga, 
vi ska låta målen få bestämma hur mycket tid som ska läggas på lärande. De skriver: 
”vi är på väg från ett sätt att tänka om skolan, till ett annat.”21 
 
Författarna skriver om lärares ansvar att tyda kursplanemålen och omsätta dem i 
praktiken, bryta ner dem så att de blir bedömningsbara samt att kunna utvärdera dem. 
Hur man tolkar dem beror på vilken individ man är, samt vilka erfarenheter man har. 
Tolkningsutrymmet i kursplanerna har förändrats och den senaste lämnar ett stort 
tolkningsutrymme, enligt författarna.22 Boken tar också upp frågan om det finns 
vinnare eller förlorare i målstyrningens skola. De elever som självständigt tog ansvar 

                                                           
14 ibid. s. 37 
15 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006), s.199  
16 Rombach. B, Det går inte att styra mot mål (1991), s. 38 
17 ibid. s. 39 
18 ibid. s. 41 
19 ibid. s. 42 
20 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006), s.11 
21 ibid. s.11 
22 ibid. s.139 
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och planerade sin kunskapsutveckling samt var mindre beroende av support klarade 
sig bra. De elever som behövde extra hjälp klarade sig också bra, då lärarna lade ner 
extra tid på dessa elever så att de arbetade mot målen. Det var de elever som 
hamnade mellan de ansvarsfulla eleverna och de som behövde stöd som fick 
problem. Dessa elever led brist på stimulans att anstränga sig lite extra.23 
 
Dokumentation av mål är ett viktigt moment i verksamheten. Genom att involvera 
eleverna och deras föräldrar i denna process så får de mer vetskap om var i 
kunskapsutvecklingen eleverna befinner sig. För att en dokumentation ska vara 
stimulerande så måste det finnas bra verktyg för dokumentationen. Elever behöver ha 
ett verktyg som hjälper dem att dokumentera sina mål, om de har lyckats nå målen 
och vad som behöver göras om målen inte är uppfyllda. Författarna ger ett flertal 
exempel på bra verktyg att använda sig av vid dokumentation. Loggboken är ett 
verktyg som elever skriver i under skoldagen och som sedan visas i hemmet. Genom 
detta verktyg får föräldrarna insyn i elevens målarbete, men även eleven själv får syn 
på sin kunskapsutveckling. Läraren får veta hur eleven lyckats med arbetet och om 
målen är nådda.24 
 
Utifrån våra informanters svar kan följande litteratur kopplas till vår studie: 
”Lärarledarskap” som handlar om lärarens ledarskap. I boken diskuteras allt som rör 
lärarens vardagliga arbete, bland annat om hur man kan utveckla sitt ledarskap, vilken 
lärarledarstil man har, hur man hanterar konflikter, hur man sköter kontakten mellan 
arbetslag, skolledning, elever och föräldrar, och så vidare.25 
 
Följande tre studier har hittats som bland annat berör lärarens syn på målstyrningen i 
skolan. Den första studien är författad av Ulf Dahlin26 och handlar inte bara om 
lärares syn på målstyrning utan även om politikers och rektorers tankar om 
målstyrning. Syftet med studien var följande: ”att se hur målstyrning uppfattas av 
politiker, rektorer och lärare.”27 Resultatet visar att alla intervjuade tycker att 
målstyrning är bra, men att det kan vara svårt att tillämpa i praktiken. Rektorer och 
politiker är även de positiva till målstyrningen, men den behöver utvecklas mera 
tycker de och ger förslag på bättre utvärderingsverktyg. En rektor säger att det är 
viktigt att prata om målen, lärare emellan, så att man får en gemensam syn på skolan. 
Dialog mellan lärare och rektor är också viktigt, men även dialoger med politiker. 
(ibid) 
 
Den andra studien, författad av Anders Ullberg28, handlar om skillnaden mellan 
regelstyrd och målstyrd skola. Syftet med studien var ”att öka förståelse för hur några 
lärare upplever hur skolarbetet har påverkats av att den svenska barn- och 
ungdomskolan övergått från att vara regelstyrd till att vara målstyrd.”29 Resultatet i 
denna studie visar på att lärarna och eleverna upplever mer stress. Eleverna är 
stressade av alla mål de ska uppnå och lärarna blev stressade av måltolkningar och 
mängden mål som ska tolkas. Lärarna i studien nämner dock att det känns mer seriöst 
att arbeta när man har mål, men man anser också att målstyrningen inte har resulterat 

                                                           
23 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006), s. 159 
24 ibid. s. 171  
25 Landin. M & Hellström. C, Lärarledarskap, (2001) 
26 Dahlin.U, Målstyrning i teori och praktik. (2004) 
27 ibid. s. 7 
28 Ullberg. A, Målstyrningen av den svenska skolan - blev det någon skillnad?,  (2002) 
29 ibid. s. 8  
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i att eleverna har ökat sina kunskaper på ett önskvärt sätt. Dessutom upplever lärarna 
att de svaga eleverna, som känner extra stor press, förlorat mest på 
målstyrningen.(ibid) 
 
Den tredje studien är författad av Nilsson och Bratteby 30  och handlar om problemen 
att styra med mål i Lunds kommuns skolor. Syftet med studien var att ”undersöka om 
den kritik som riktas mot målstyrning finns i praktiken inom skolan i Lunds 
kommun.”31 Resultatet visar att alla personer som arbetar med målstyrning vet vad 
som krävs för att den dagliga verksamheten ska fungera tillfredställande. Det visar sig 
också att målstyrningen ger lärarna större utrymme till att påverka undervisningen. 
Lärarna nämner också att målen är tolkningsbara och att det därför är viktigt med 
lagmötessamtal där man kan diskutera mål och tolkningar tillsammans med andra 
kolleger. (ibid) 
 
Sammanfattningsvis kan man i dessa tre studier se att det framför allt är två faktorer 
som studierna tar upp avseende målstyrning och målens betydelse. Den första faktorn 
är tolkningen av målen. Många upplever målen som svårtolkade och svåra att omsätta 
i praktiken. Någon tycker också att läroplanerna innehåller alltför många mål, vilket 
känns stressande för både elever och lärare. Den andra faktorn som tas upp i 
studierna är betydelsen av lärarlag. Genom diskussioner och kollegiala samtal 
underlättas tolkningen av målen när fler personer får delge sina tankar och 
erfarenheter av målarbete.  
 

2.1 Styrdokumenten 
 
Redan i december 2008 lade regeringen fram en proposition (2008/09:87) till 
riksdagen där man föreslog nya riktlinjer till en ny läroplan för grundskolan, 
obligatoriska särskolan, specialskolan samt sameskolan. Anledningen till denna 
proposition var att man ville förtydliga läroplaner och kursplaner. I Tydligare mål och 
kunskapskrav – nya läroplaner för skolan 32 så finns beskrivet att kursplanernas struktur 
och innehåll kändes otydliga. Man ville därför ha nya kursplaner som var tydligare, 
som ökade konkretiseringen av målen och med ett mer begripligt språk som hjälpte 
kommunikationen med eleven och dess föräldrar. Mål att uppnå och mål att sträva 
mot skulle försvinna och ersättas av endast en sorts måltyp som skulle visa vilka 
kunskaper som undervisningen skulle riktas mot samt progressionen i 
kunskapsutvecklingen. Det arbetssätt Skolverket använt sig av i införandet av de nya 
styrdokumenten kallar de öppet arbetssätt, där lärare, skolledare, myndigheter och 
organisationer varit med och arbetat fram förslag och åtgärder. Man tror, genom detta 
arbetssätt, att de nya styrdokumenten lättare ska förankras då lärarna blir medvetna 
om förändringarna långt innan bestämmelserna träder i kraft. Man tror också att 
lärarnas medverkan ger bättre förutsättningar för att implementeringen ska fungera 
bra.33   
 
Från och med höstterminen 2011 kommer en ny läroplan (Lgr11) att träda i kraft och 
samtidigt kommer en ny skollag att gälla. Den nya läroplanen som är uppdelad i två 
delar kommer att bli tydligare genom ett nytt målsystem, där skolans värdegrund, 
                                                           
30 Nilsson. J, & Bratteby. S, Målstyrning i skolan - en studie om problem med att styra med mål i Lunds skolor 
(2010) 
31 ibid. s. 1 
32 Skolverket, 2011-07-02, Tydligare mål och kunskapskrav pdf, http://www.skolverket.se/ 
33 Skolverket, 2011-07-02 , Tydligare kursplaner för bättre skolresultat pdf, http://www.skolverket.se/ 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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uppdrag, övergripande mål och riktlinjer ska finnas i del ett. I del två ska kursplaner 
finnas. I nuvarande styrdokument finns läroplanen och kursplanerna åtskilda. Man 
tror genom denna förändring att det ska underlätta för elever, lärare, skolledare och 
föräldrar att läsa och förstå styrdokumentens betydelse. I nuvarande kursplaner har 
man följande struktur:  
 

 - ämnets syfte och roll i utbildningen,  
- mål att sträva mot,  
- ämnets karaktär och uppbyggnad 
- mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, och 
- mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 
 
Den struktur som kommer att gälla i kommande kursplaner är: 

 
 - ämnets syfte,  
- centralt innehåll till slutet av årskurs 3, 6 och 9. 
- kunskapskrav 

 
Genom det ”centrala innehållet” i kommande kursplaner finns det angivet vad det är 
eleverna ska lära sig inom respektive ämne och genom detta så tror man att det ska bli 
lättare för lärare att planera sina lektioner. En annan förändring är att man lagt till en 
årskurs för att stämma av så att eleverna har de kunskapskrav som de bör ha. I dag 
finns mål att uppnå i årskurs 5 och 9, men det man nu gjort är att lägga till årskurs 3. 
Genom detta beslut så tror man, förutom att det kommer att finnas fler tillfällen att 
följa upp elevernas kunskaper, att det ökar förutsättningarna för en mer likvärdig 
bedömning. Betygssystemet kommer även att förändras, från att idag innehålla 
betygsskalan godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt, till att bli skalan A-E. 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se till så att det nya målsystemet 
implementeras och säkerställs bland lärare och annan skolpersonal. Det behövs både 
genomförande- och kompetensutvecklingsinsatser när införanden av målsystem sker 
och det kan ta tid innan hela processen förankras. Sammanfattningsvis så kommer 
den nya läroplanen inklusive kursplanerna att innebära förändringar i lärarens 
vardagliga arbete. Elevernas kunskaper måste öka och som ett led i detta har man 
gjort dessa förändringar. Enligt Skolverket blir läroplanen och kursplanerna tydligare 
och kommer att innehålla ett lättare språk som är mer användarvänligt i kontakten 
mellan elev, föräldrar och lärare. 34 
 
Den övergripande skollagen, som staten fastställt, anger de mål som ska finnas för 
utbildningen i skolan och dessutom ska lagen ange riktlinjer för skolors verksamhet. 
De bestämmelser som handlar om elevers och föräldrars kontakter med skolan finns 
också i skollagen, till exempel lagen om skolplikt samt rätten till utbildning.35 
Gemensamt för grundskolan är de nationellt fastställda läroplanerna. Dessa anger 
riktlinjer, värdegrund och grundläggande mål. För varje ämne finns sedan nationellt 
fastställda kursplaner som bland annat ska ange vilka kunskaper eleverna ska uppnå 
under grundskolan. De nationellt fastställda timplanerna, som visar hur många 
timmar varje elev garanteras ha lärarledda lektioner, finns också fastställda. I varje 
kommun ska det sedan finnas skolplaner och på varje skola ska det finnas lokala 

                                                           
34 Regeringskansliet, 2011-07-03, Frågor och svar om nya läroplaner och kursplaner, 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11263/a/117232#117232,  
35 Skolverket, 2011-05-30, Lagar och regler, http://www.skolverket.se/ 
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arbetsplaner. De lokala arbetsplanerna ska formuleras efter de olika styrdokumenten 
och anpassas efter varje skolas verksamhet.36 Grundskola för bildning 37 är en skrivelse 
som ger kommentarer till de mål- och styrdokument som infördes 1994 och som 
även ger samband och förhållanden mellan måldokument och lokala läroplansarbeten. 
De mål- och styrdokument som finns för skolan bör sammankopplas och läsas 
tillsammans. Genom detta betraktelsesätt ges eleverna en skolverksamhet som styr 
mot samma mål, samma bedömningsgrunder, men med olika möjligheter till att 
utforma verksamheten på varierande sätt samt utefter vilket behov eleven har.38   
 

2.1.1 Läroplanen för grundskolan (Lpo94) 
 
Varje skola och varje lärare ska tolka målen i skollagen, läroplaner, kursplaner och 
lokala arbetsplaner och anpassa dessa till den dagliga verksamheten. Lärare ska också 
dokumentera och utvärdera verksamheten. Tolkningsutrymmet för lärarna är stort, 
vilket kan leda till att undervisningen ser olika ut från skola till skola.39 
 
Grundskola för bildning40 tar upp detta med tolkningsproblematiken och skriver att de 
lärare som har en professionell tolkningsbas är lärare som kan tänka förhållandevis 
självständigt om verksamhetens mål och oberoende av styrdokument. Enligt 
läroplanen ska skolan sträva efter att ”utveckla varje elevs nyfikenhet och lust att 
lära”41 och utefter den professionella tolkningsbasen så avser tänkandet hur man kan 
undervisa och ge eleverna en grundläggande lust att lära. Lärare behöver ha kunskaper 
om att förverkliga mål till en verklighet och det är genom olika erfarenheter som 
lärare får denna kunskap. Genom att ordna samtal inom arbetslagen i skolan så 
förmedlas och synliggörs lärares tolkningsbas och samtidigt delas varje lärares 
erfarenheter med kolleger. Dessa samtal kan handla om hur undervisningen kan 
planeras och utföras på ett bra sätt så att elever når målen lättare. Samtalen kan leda 
till diskussioner om olika arbetssätt och metoder och vidare kan det leda till 
kvalitetsförbättringar i verksamheten. Den professionella tolkningsbasen är en grund 
för lärare att diskutera likvärdighet och trots att metoder och arbetssätt varierar från 
skola till skola så ska skolan arbeta med att uppfylla målen. Enligt Grundskola för 
bildning så kan det behövas kollegiala samtal som åtminstone handlar om följande: 
 

”1 Samtal om innebörden i målen och grunderna för bedömning av elevernas kunskaper. 
2 Reflektioner över den verksamhet som pågår. 

3 Formulerande av visioner.”42 

 
Inget av ovanstående samtalsområden har någon tradition i den svenska skolan. Det 
har i stället varit mer aktuellt med att varje lärare har ansvaret för sitt klassrum och 
sina elever, och något gemensamt samtal har inte varit planerat. När läroplanen 
Lpo94 kom så förutsatte den ett mer kollegialt samarbete om tolkningar och 
bedömningar.43 Elmeroth med flera 44 beskriver de kollegiala samtalen som viktiga 

                                                           
36 Skolverket, 2011-05-30, Vad styr verksamheten, http://www.skolverket.se/ 
37 Grundskola för bildning, (1996), s. 5 
38 ibid. s. 14 
39 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006), s. 191 
40 Grundskola för bildning, (1996), s. 17 
41 Skolverket, 2011-05-27, Lpo94 pdf, s. 9  http://www.skolverket.se/  
42 Grundskola för bildning, (1996), s. 24 
43 ibid. s. 24 och 27 
44 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006), s. 194 
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processer inom skolan. Författarna skriver att det som förenar lärare på en 
framgångsrik skola är just samtalen som leder till gemensamma och generella 
pedagogiska idéer. Lärarens dagliga arbete har större och fler möjligheter att utvecklas 
genom att utbyta erfarenheter med kolleger, diskutera olika metoder och så vidare.   
 
1. Ett exempel från läroplanen Lpo94 där ett mål lyder: ”Skolan har en viktig uppgift 
när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som 
vårt samhällsliv vilar på.”45  
 

2. Ett annat exempel från läroplanen Lpo94 avseende mål om skolans uppdrag är: 
”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för 
annan kränkande behandling.”46 
 
De mål och riktlinjer som anges i läroplanen är inte givna och klart formulerade. De 
är i stället extremt komplexa och det behövs diskussion om vad de betyder. Ett citat 
ur läroplanen får belysa detta:  
 

”att lära sig använda kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden 

och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera 

påståenden och förhållanden.”47 
 

Dessa mål kräver diskussioner om och om igen. Det behöver redas ut vad olika 
begrepp står för som till exempel ”reflektera” och ”erfarenhet”.48 
 

2.1.2 Den nya läroplanen (Lgr11) 

 

Vi gjorde en jämförelse mellan Lpo94 och Lgr11 avseende ovanstående exempel (1 
och 2) och enligt Lgr11 så hittades motsvarande text.  
 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och 
en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö.”49 

  
”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 
läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.”50  

 

Den första skillnaden man kan se i ovanstående citat från läroplanerna är att 
begreppet grundläggande värden från Lpo94 har ersatts av respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. Man kan tyda detta till att 
Lgr11 utvecklar begreppet grundläggande värden till att beskriva att det är de 
demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna som är viktiga. Den andra 
skillnaden är att man lagt till en mening som handlar om att främja aktning för 
människans värde och även att man ska ha respekt för vår miljö. Det verkar som om 
                                                           
45 Skolverket, 2011-05-27, Läroplanen för grundskolan (Lpo94) pdf, s. 3 http://www.skolverket.se/ 
46 ibid. s. 3 
47 Skolverket, 2011-05-27, Läroplanen för grundskolan (Lpo94) pdf, s. 10 http://www.skolverket.se/ 
48 Grundskola för bildning, (1996), s. 24 
49 Skolverket, 2011-05-27, Läroplanen för grundskolan (Lgr11) pdf, s. 7 http://www.skolverket.se/ 
50 ibid. s. 7  
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Lgr11 ytterligare vill stärka respekten för människan genom att skriva främja aktning för 
människans värde. I det andra exemplet ser man att i Lgr11 har gjorts ändringar genom 
att lägg till orden könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Man har också ändrat 
funktionshinder i Lpo94 till funktionsnedsättning i Lgr11. Med könsöverskridande identitet 
eller uttryck menas ”att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom 
sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.”51 Anledningen 
till att man ändrat begreppet funktionshinder till funktionsnedsättning är att en 
person inte har ett funktionshinder, utan hindret uppstår först i förhållande till 
omgivningen. Begreppet funktionsnedsättning bör i stället användas och det blir då 
lättare att beskriva miljöns innebörd för de svårigheter personer med 
funktionsnedsättningar kan ha.52     
  

2.1.3 Kursplanerna 
 
Kursplaner finns för varje enskilt ämne. De innehåller en sammanfattad beskrivning 
av ämnet, de mål som undervisningen ska sträva mot och de mål som elever ska 
uppnå efter det femte och det nionde skolåret. Enligt de allmänna mål som finns i 
kursplanen står följande att koppla till en mål- och resultatstyrd skola: Mål att sträva 
mot är de mål som innefattar innehållet i undervisningen, vilket resulterar i en form av 
kvalitetsutveckling och som betyder att det inte finns någon gräns för 
kunskapsutvecklingen. Mål att uppnå är de mål eleverna minst ska ha uppnått i vissa 
årskurser, vilket är skolans ansvar att tillgodose.53 Mål att uppnå är viktiga mål, dock 
är de inte lika viktiga som mål att sträva mot. Med andra ord kan man säga att ”det 
finns mål att uppnå medan man strävar.” 54 Det kursplanerna inte uppger är vilka 
metoder och vilket material skolan ska använda sig av i undervisningen. Med hjälp av 
kursplaner och lokala arbetsplaner så ska läraren tillsammans med eleverna välja 
material och metoder. (ibid) 
 

3. Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att beskriva hur verksamma lärare arbetar med målen 
samt att få inblick i hur informanterna uppfattar att eleverna uppnår de uppsatta 
målen. 
 

4. Metod och material 
 
Enkäterna mailades till respektive två fadderskolors handledare i Mellansverige som i 
sin tur sände dem vidare internt till minst 5 kollegor. De personer som var 
intresserade svarade på enkäterna. Vi satte minst 4 stycken per skola som en nedre 
gräns. Skolorna är F-9-skolor med varierande antal elever, en belägen i en större stad 
och den andra på en mindre ort. Vi hade en tanke kring att kanske kunna särskilja 
svaren utifrån arbetslivserfarenhet.  
 

                                                           

51 Notisum, 2011-07-02 , Diskrimineringslagen (2008:567), 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm#R5 
52 Socialstyrelsen, 2011-07-02 , Funktionsnedsättning och Funktionshinder, användning av begreppen, 
http://www.socialstyrelsen.se/  
53 Dahl. K & Rudvall. G, Moteld, (2001), s. 49 
54 Skolverket, 2011-05-30, Grundskola för bildning, (1996), s. 15 
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Här följer en kort presentation av de som medverkat i enkätundersökningen. Namnen 
är givetvis fingerade. Anna har 8 års arbetslivserfarenhet inom skolan och arbetar för 
tillfället med årskurs 4-6. Berit är den som har mest erfarenheter inom skolan, då hon 
har arbetat i 40 år. Hon arbetar i årskurs 5. Calle är den ende manliga medverkanden 
och han har arbetat i 32 år. Han undervisar i årskurs 6. Diana har minst 
arbetslivserfarenhet inom skolan, och har endast arbetat i 2 år. Hon arbetar för 
tillfället i årskurs 6. Eva har 22 års erfarenhet och hon undervisar i årskurs 4-6. Fia har 
11 års erfarenhet och hon arbetar också i årskurs 4-6. Sist har vi Gerd och hon har 
arbetat i 39 år och undervisar för tillfället i årskurs 1-3.  
 
Enligt Patel och Davidson har vi använt oss av frågor med en låg grad av 
standardisering.55 Med detta menas att vi har samma frågor till alla strukturerat på 
samma vis, samt hög grad av strukturering. Vi har en enkät med öppna frågor där 
svaren inte kan bli enbart ja eller nej och där varje person är fri att tolka frågorna.  
 

4.1 Etiska överväganden 
 
När man genomför vetenskapliga undersökningar och använder sig av människor 
som informanter så måste man beakta vissa krav. Enligt Vetenskapsrådet56 finns det 
fyra grundläggande krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Vi har tagit dessa krav i beaktande i vår studie.  
 
Med informationskravet menas att man ska informera informanterna om syftet med 
studien, vilka förutsättning som gäller för den deltagande samt vilken uppgift den 
deltagande har i studien. I vår studie meddelade vi informanterna arbetets syfte samt 
även att enkätintervjuerna var frivilliga. 
 

Med samtyckeskravet menas att informanterna själva bestämmer om de vill medverka 
i undersökningen. Vi informerade informanterna om att deras medverkan var frivillig 
och att de när som helst kunde avbryta undersökningen. Om en medverkande person 
är under 15 år eller om det är så att det finns en förmyndare med i sammanhanget så 
måste man ha kompletterande samtycke till medverkan. I vårt fall fanns ingen sådan 
medverkande.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande skall ges konfidentialitet och att 
deras uppgifter inte skall spridas till obehöriga. Vi meddelade de medverkande att 
deras namn inte kommer att finnas med i forskningen. Namnen som förekommer i 
studien är fingerade och kan inte härledas till de personer som deltagit. De ifyllda 
enkäterna kommer att kasseras i en dokumentförstörare efter studien. Vi har heller 
inte angivit i vilken skola de medverkande arbetar. 
 
Nyttjandekravet innebär slutligen att de uppgifter vi fått om de medverkande endast 
får användas i forskningssammanhang. Vi meddelade de medverkande om att de 
uppgifter vi fått i enkätintervjuerna endast kommer att användas i forskningssyfte. 
 
 
 

                                                           
55 ibid. s.72 
56 Vetenskapsrådet, 2011-07-02, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(2007) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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4.2 Metoddiskussion 
 
Vi hade önskat få in många fler svar då svarsfrekvensen blev låg. För att situationen 
skulle ha blivit annorlunda hade vi kunnat göra följande ändringar: vi hade kunnat 
lämna ut enkäter personligen vid skolorna i stället för att ha mailat ut dem. Vi tror att 
fler personer hade känt sig manade att besvara enkäterna om vi hade frågat 
personligen. Vi hade också kunnat göra enskilda intervjuer men det var inte aktuellt 
på grund av den rådande tidsbristen bland lärarna. Vi hade även kunnat rikta en del av 
frågorna som t.ex fråga 7 på följande sätt: Hur ofta pratas det om målen tillsammans 
med eleverna? eller Hur ofta pratas det om målen tillsammans med kollegor? Via 
denna vinkling hade vi kunnat få mer precisa svar. De svar vi nu fick på fråga 7 kan 
uppfattas som antingen enbart samtala med kollegor eller samtal med både elever och 
kollegor. Svaren blev lite otydliga för oss att tolka då vi inte vet vad det är 
informanterna menat, när de svarat.   
 
Enligt Patel och Davidson kan det vara svårt att i förväg veta om det finns frågor i 
enkäten som kan uppfattas som otydliga och därmed blir obesvarade eller 
ofullständigt ifyllda.57 Först när en undersökning är genomförd och sammanställd kan 
man få veta hur stor reliabiliteten är. Med reliabilitet menas tillförlitligheten på de 
besvarade enkäterna. Reliabiliteten påverkas av ett så kallat felvärde som kan uppstå 
av en rad olika faktorer där individen som besvarar enkäten tolkar enkäten fel på 
grund av exempelvis otydliga frågor, brist på kunskap kring frågornas ämne samt den 
enskilde individens erfarenheter.  
 
Validitet står för hur pass trovärdig en studie är, vilket kan kontrolleras på så vis att 
man genomför samma studie i en större grupp för att se om svaren skulle ha blivit 
desamma. Vi anser att validiteten är god för vår undersökning då vi har fått in 
liknande svar vid samma frågor trots en låg svarsfrekvens.  
 
Nackdelen med enkätundersökningar kan vara att man får otydliga svar och att man 
inte kan ställa några följdfrågor vilket man kan göra vid en intervju.58 Anledningen till 
vald metod var för att vi lättare skulle få svar på våra frågor samt att deltagarna kunde 
besvara enkäterna när de passade dem. Vi utgick från lärarnas stressiga arbetsmiljö 
och då blev det enkätundersökning då vi ansåg det vara minst tidskrävande. Dock 
behövdes det flera påminnelser och efter andra påminnelsen hade det inkommit totalt 
3 enkätsvar varav 2 från skolan belägen i den större staden. På grund av den låga 
svarsfrekvensen valde vi därför att skicka ut enkäter på ytterligare en skola (F-6) 
belägen i mellansverige, vilket resulterade i ytterligare 4 enkätsvar. Totalt blev 7 
enkäter besvarade. På en av enkäterna blev det ett så kallat internt bortfall vilket vi 
anser är bra,59 det vill säga en fråga besvarades inte. Det externa bortfallet,60 det vill 
säga de som valde att inte medverka i enkätundersökningen, var högt. Detta kan 
delvis bero på att vi inte hade ett krav på retursvar, utan enkäterna var frivilliga om än 
önskvärda att besvara. Bortfallet kan bero på tidsbrist bland lärarna och kanske även 
bristande kunskaper då alla möjligtvis inte tänker på målstyrningen i den vardagliga 
verksamheten. Detta kan ha gjort enkäten svår att besvara. Av studien framgår att 
informanterna har svarat att det inte är svårt att använda målen i den dagliga 

                                                           
57 Patel. R & Davidson. B, Forskningsmetodikens grunder, (2010), s. 102 
58 ibid. s. 74 
59 ibid. s. 133 
60 ibid. s. 132 
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verksamheten. Men på en annan fråga om målen är tydliga svarar Fia och Berit att de 
kan vara otydliga. Att Fia och Berit här säger emot sig själva kan bero på att de 
uppfattat frågorna på ett sätt som vi inte menat. Det kan ändå vara så att de tänker på 
målen i det dagliga arbetet fast de svarar som de gör i enkäten. Samma sak gäller med 
fråga nio där informanterna där kan ha haft olika uppfattningar om betydelsen av 
ordet effektivare vilket gjort att dom har tolkat frågan på olika sätt.   
 

5. Resultat 
 
På frågorna om målen är svåra att använda i den dagliga verksamheten samt om det 
finns några mål i Lpo 94 som är otydliga blev svaren följande. 6 av 7 informanter 
svarade entydigt nej på frågan om målen är svåra att använda i den dagliga 
verksamheten. Endast Dianas svar särskiljde sig gentemot de övrigas, då hon svarade 
så här: ”De kan vara svåra att omsätta till handling ibland.” Det visar sig att hon hade 
minst arbetslivserfarenhet bland dem som besvarade enkäterna. Till skillnad från de 
som ansåg att målen var tydliga hade vi bland annat Calle som har arbetat i 32 år, som 
sa att målen blir tydligare ju mer man pratar om dem. Vidare svarade Eva att hon 
tycker att fostransmålen har förändrats på så vis att det har blivit större ansvar och 
krav på lärare, att fostransmålen har blivit mer omfattande. Fia svarade att målen kan 
vara otydliga eftersom de kan tolkas olika. Berit anser också att målen kan vara 
otydliga, då hennes formulering löd ”Många formuleringar känns flummiga.” 
 
Angående frågan om hur ofta de använder målen i den dagliga verksamheten ser vi att 
endast 3 personer använder målen dagligen. Övriga svarade att de använder målen 
mer sällan, som kanske vid veckoplanering alternativt terminsplanering. Calle 
uttryckte sig så här: ”När jag skriver planeringsschema inför varje område”. Gerd som 
är en av de informanter som använder målen dagligen svarade följande: ”Målen 
genomsyrar all undervisning dagligen.” Evas svar skiljer sig gentemot de andras och 
kan uppfattas som otydligt då hennes formulering löd: ”Väldigt ofta, det är vårt 
uppdrag.” Eva preciserar inte sitt svar mer än med ordet ofta, vilket de övriga 
informanterna har gjort.  
 

Diskussionen om målen på arbetsplatsen pekar åt olika håll från att det talas om 
målen varje dag till att det talas om dem några gånger per vecka. Anna besvarade 
frågan så här: ”Det tycker vi gör väldigt ofta. Vi använder mål varje vecka tack vare 
vår skoldagbok.” Calle säger att de har haft konferenser varje vecka där de har pratat 
om den nya läroplanen, dess innehåll och mål.  
 
En av frågorna var: Hur mäter du att eleverna uppnår de uppsatta målen? Alla svarade 
att de använder sig av bland annat muntliga och skriftliga förhör. Tre av dem 
använder sig även av observationer. Anna var den som gav det mest beskrivande 
svaret och skrev följande:  

 
”Observationer, dialog med eleverna, förhör på läxor och inom vissa ämnen prov. Det 
finns två syften med proven och det är dels att se vad de kan, men också att träna 
eleverna i att ha prov, studieteknik och planering av sitt eget arbete.” 

 

Calle säger att han mäter att eleverna uppnår målen genom att han ser eleverna varje 
dag, på så vis att han ger dem läxor, muntliga prov samt kommunicerar med dem.  
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Eva var den enda bland informanterna som svarade ett tydligt nej på frågan om 
eleverna har blivit effektivare i och med tydligare mål. Anna och Fia var lite 
tveksamma och visste inte riktigt. Calle menar att elever som tar ansvar blir 
effektivare, medans de som har svårare att ta ansvar halkar efter i skolarbetet. Fia 
anser att eleverna förstår bättre vad det gör och kan på så vis bättre upptäcka sin egen 
utveckling. Men hon är osäker på om eleverna har blivit bättre i och med tydligare 
mål.  
 

Vilka elever är vinnare och vilka elever är förlorare i den målstyrda skolan? Här 

svarade Berit som är den med mest arbetslivserfarenhet att alla vinner och att alla 

elever behöver känna till målen för arbetet. Diana som hade minst 

arbetslivserfarenhet svarade också att alla är vinnare, men med en osäkerhet då hon 

skrev ”Jag tror alla är vinnare.” Eva kom fram till att alla borde vara vinnare medan 

Calle tydligt skrev att de som tar ansvar är vinnare, men de som inte tar ansvar är 

förlorare. Fia skrev att det är lärarna som måste se till att alla mål gås igenom och att 

alla borde vara vinnare.  

 

Den sista frågan på enkäten löd: Hur ser du på den nya läroplanen Lgr11? De flesta 

svarade att den nya läroplanen känns tydligare och mer lättarbetad. Anna svarade 

bland annat att det inte finns utrymme för fria tolkningar i den nya läroplanen. Evas 

svar var det mest beskrivande då hon skrev följande: ”Det kommer att bli bättre och 

enklare att veta vad det är vi ska arbeta med i varje årskurs.” Dianas svar skiljde sig 

även här tydligast från de andras: ”Tycker den liknar Lpo94, det är bara skrivet på 

annat vis.” 

6. Resultatdiskussion 
 
Syftet med den här undersökningen har varit att beskriva hur verksamma lärare 
arbetar med målen samt att få inblick i hur informanterna uppfattar att eleverna 
uppnår de uppsatta målen. 
 

 
6.1 Hur uppfattar informanterna att deras elever uppnår målen? 
 
Enligt Nilsson och Brattebys studie där 19 personer besvarade enkäter om 
målstyrning i skolan svarade 17 av dem att målen i skolan ansågs vara otydliga då man 
tolkar olika.61 Deras resultat stämmer överens med de resultat vi fick fram trots vår 
låga svarsfrekvens, vilket styrker vår studie. Författarna Elmeroth m.fl.62 skriver att 
lärare tolkar målen på olika sätt beroende på vilka erfarenheter man har samt hur man 
är som individ, vilket stämmer med våra resultat. Fia, som var en av de som besvarade 
enkäterna, är inne på samma åsikt, samtidigt som hon skriver följande om ett utav 
målen i matematik: ”Målen kan tolkas väldigt olika till exempel kunna enkla tal i bråk. 
Vilka är enkla? Och vem bestämmer det?”63 Målen i skolan är bestämda av staten64 

                                                           
61 Nilsson. J, & Bratteby. S, Målstyrning i skolan - en studie om problem med att styra med mål i Lunds skolor 
(2010) 
62 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006), s. 139 
63 Se fråga 4 Bilaga 1. 
64 Dahl. K & Rudvall. G, Moteld, (2001), s. 47 
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och sedan har vi som lärare ansvaret vad det gäller att tolka och följa målen samt att 
anpassa dem utifrån varje enskild individ. I slutändan är det enligt vår uppfattning 
ändå eleven som avgör om uppgiften är enkel eller inte oavsett ämne. En av lärarna 
svarade ”Vissa mål är tolkningsbara de kan användas på olika sätt beroende på vilken 
person som läser dem.”65 I vår studie svarade Eva följande angående målens tydlighet: 
”Fostransmålen, de var inte lika omfattande förr, nu känns det som lärare har större 
ansvar och mer omfattande. Det ställs större krav på lärarna.”66 Vi tolkar Evas 
påstående som att hon antingen saknar kunskap för att kunna besvara den aktuella 
frågan och i stället då svarade generellt men ändå hänvisade till fostransmålen utan 
ordentliga belägg för påståendet. Det kan också vara så att hon helt enkelt upplever 
att kraven genom åren har ökat eftersom hon varit verksam i 22 år, men att hon inte 
kunde besvara frågan på ett mer konkret vis.  
 
Vid genomgång av svaren upptäckte vi att informanterna motsäger sig själva vid 
frågorna 4 och 6 då de flesta svarade två olika saker. 6 av 7 svarade nej på frågan om 
målen är svåra att använda i den dagliga verksamheten, men samtidigt svarade de att 
målen kan kännas otydliga, tolkningsbara och flummiga på frågan om det finns 
otydliga mål i läroplanen. Vi tror att många svarade nej på frågan om målen är svåra 
att använda i den dagliga verksamheten för att det handlar om lärarens yrkesetik och 
att de inte vill visa en eventuell svaghet inom ett visst område. Det kan vara lättare att 
säga att man inte förstår av rädsla för att göra fel eller påvisa egna brister gentemot 
andra kollegor. Det visar sig att våra tolkningar stämmer överens med vad Landin och 
Hellström 67 skriver då de nämner ett ideal som lyder att en bra lärare reder sig själv. 
Den idealiska läraren är, enligt författarna, en lärare som gärna ger men aldrig behöver 
hjälp, ger goda råd till andra men inte behöver några råd själv, hjälper andra kollegor 
med problem i deras klasser men själv inte behöver någon hjälp inom den egna 
klassen. Författarna nämner även att detta synsätt kan kännas gammalt, men det visar 
sig enligt deras erfarenheter att det finns kvar om man bara skrapar på ytan. Kan det 
vara så att man som lärare ställer alltför höga krav på sig själv och samtidigt är för 
stolt för att be om hjälp? Vi vill koppla det Landin och Hellström skriver om till 
Bergs68 litteratur. Han skriver där om den traditionella lärarkårandan och om olika 
skolkulturer på skolor. Det finns likheter med hans teorier om att en del lärare vill 
arbeta enskilt, skolkulturer där lärare använder sig bland annat av speciella talesätt och 
Landins och Hellströms ideallärare.  
 
I Ullbergs69 studie svarar två informanter att de känner sig stressade av målstyrningen, 
att pressen är fruktansvärt stor på svaga elever som känner sig jagade av extra 
lektioner och åtgärdsprogram. Tänkbara orsaker till deras känsla av stress tänker vi 
kan vara fel arbetsmetoder för att nå målen, det vill säga måste alla elever arbeta på 
samma sätt med lika mycket material eller kan de nå målet/målen på annat vis? Nu 
vet vi ju förstås inte exakt hur de arbetar, men det kan vara en möjlig orsak. Enligt 
Lgr11 ska skolan arbeta enligt följande:  
 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

                                                           
65 Nilsson. J, & Bratteby. S, Målstyrning i skolan - en studie om problem med att styra med mål i Lunds skolor 
(2010), s. 22 
66 Se fråga 4 Bilaga 1.  
67 Landin. M & Hellström. C, Lärarledarskap, (2001), s. 16 
68 Berg. G, Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling, (1999), s. 37 
69 Ullberg. A, Målstyrning i teori och praktik. (2004) 
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har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 
utformas lika för alla.”70  

 

Hur de implementerar målprocessen kan vara en annan orsak till deras stress. 
Eleverna måste få möjlighet att vara med i planering och utvärdering av den dagliga 
verksamheten för att lättare kunna ta ansvar och påverka sin undervisning.71 Vidare 
skriver författarna Elmeroth med flera om att både elever som tog ansvar och de som 
behöver extra hjälp är vinnare i en målstyrd skola. Dock anser de att de elever som 
behöver stöd och kommer i kläm mellan de elever som anses som ansvarsfulla är de 
elever som fick svårigheter. De eleverna hade bristande motivation för sina studier.72 
Resultatet i vår undersökning pekar mot att svaren stämmer mer överens med 
Elmeroth med flera än vad dem gör med Ullbergs studie. Vi tolkar det som att 
informanterna i vår studie kan vara mer erfarna i arbetet med målstyrningen gentemot 
de deltagare som besvarade den likvärdiga frågan i Ullbergs studie, då de mestadels 
pratar om stressen bland lärare och elever som uppkommit i och med målstyrningen, 
vilket ingen av deltagarna i vår studie var inne på. 
 

6.1.1 Målen i den dagliga verksamheten  
 
Vi tolkar läroplanerna som att man ska arbeta utefter målen dagligen för att 
upprätthålla lärarens yrkesetik samt elevernas kunskapsutveckling. Det framgår av 
följande citat:  

” Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 
– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

– får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling, 

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och 

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.”73  

 

Det visar sig att 3 av 7 använder målen dagligen i verksamheten. De övriga uppfattar 
vi som att de använder dem mer sällan, som vid vecko- och terminsplaneringar. De 
som ligger mitt emellan i antal yrkesverksamma år (Anna och Fia) uppger att de 
använder målen inför varje lektionsplanering. De som arbetat mellan 30 och 40 år, 
(Berit och Calle) säger att de använder målen inför planeringen av arbetsområdena.  
Ett undantag är Gerd, med 39 år inom yrket, som använder målen dagligen i all 
undervisning. Vi antar att Gerds svar på ovanstående fråga kan bero på hennes roll 
som facklig representant. Hon håller sig ajour med lärarens uppdrag på ett annat vis 
än övriga lärare. 
 
Alla medverkande utom en (Diana) svarade nej på frågan om målen är svåra att 
använda i den dagliga verksamheten. Dianas svar löd: ”De kan vara svåra att omsätta 
till handling ibland”. Svaret tolkar vi som att hennes förförståelse är en avgörande 
faktor kopplat till hennes arbetslivserfarenhet. Ju mer arbetslivserfarenhet man har 

                                                           
70 Skolverket, 2011-05-30, Läroplanen för grundskolan (Lgr11) pdf, s. 8 http://www.skolverket.se/ 
71 ibid. 
72 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006), s. 159 
73 Skolverket, 2011-05-30, Läroplanen för grundskolan (Lgr11) pdf, s.14 http://www.skolverket.se/ 
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desto mer bygger man på sin förförståelse och desto säkrare blir man i sin yrkesroll. 
Till Dianas svar kan vi se likheter med det resultat som Dahlin fick i sin studie,74 det 
vill säga många informanter menade att målen var svåra att tillämpa i praktiken. Vi 
undrar om det är så att man menar att eftersom målen är otydliga så är de svåra att 
omvandla till praktisk eller teoretisk handling?  
 
När det gäller att mäta om eleverna uppnår de uppsatta målen tillämpar alla som 
besvarade enkäterna någon form av muntliga/skriftliga prov. Observationer är ett 
annat redskap som 4 av 7 använder sig av i sitt arbete. Endast Fia i vår studie nämnde 
nationella prov. Vår uppfattning är att bland lärarna, ses de nationella proven som 
svåra, omfattande och utpekande bland eleverna. Än en gång skiljs de starka eleverna 
från de svaga i skolorna. Denna uppfattning har vi fått i samtal ute på arbetsplatser. 
Vi ser ett samband mellan Elmeroth med flera 75 och vårt resultat i denna fråga 
genom att det finns olika redskap att ta till för att ta reda på om eleverna når målen. 
Eleverna behöver ett verktyg som till exempel Loggboken som hjälper dem att 
dokumentera vägen till målen. Loggboken ger samtidigt föräldrarna insyn i 
verksamheten.  
 
Enligt Lgr11 ska alla som arbetar i skolan ”samarbeta med elevernas vårdnadshavare 
så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.”76 Enligt Dahl 
och Rudvall 77 finns angivet metoder för hur man går tillväga för att ta reda på elevers 
kunskaper och om de når de uppsatta målen. Här använder man sig bland annat av 
didaktiska samtal som ger svar på frågor som handlar om arbetet i den dagliga 
verksamheten. 
 

6.1.2 Dela med sig genom pedagogiska samtal 
 
Beträffande hur ofta lärare pratar om målen i skolan kan vi se i Nilsson och 
Bratteby,78 Dahlin,79 Elmeroth med flera80 och Skolverkets skrivelse Grundskola för 
bildning81 hur viktigt det är med pedagogiska samtal för att kunna tolka och använda 
sig utav läroplanen i den dagliga verksamheten och samtidigt delar man med sig av 
sina erfarenheter till kollegor. I vår studie fick vi varierande svar gällande denna fråga 
och vi tolkar det som att flertalet informanter inte har så mycket avsatt planeringstid 
som skulle behövas för att kunna föra ett ordentligt kollegialt samtal. Elmeroth med 
flera82 menar att framgångsrika skolor kommer av att lärarna samtalar och tolkar 
målen tillsammans, det vill säga de för ett kollegialt samtal. I Dahlin83 kan vi se att 
samtal mellan lärare är viktigt men att även samtal mellan lärare, rektorer samt 
politiker är minst lika viktiga. Vi anser att man i högre grad skulle bjuda in rektorer 
och politiker i den dagliga verksamheten ute på skolorna, för att de lättare ska kunna 
bilda sig en korrekt uppfatting om lärarnas och elevernas vardag. De skulle kunna 

                                                           
74 Ullberg. A, Målstyrning i teori och praktik. (2004)  
75 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006), s. 170 
76 Skolverket, 2011-05-30, Läroplanen för grundskolan (Lgr11) pdf s.16 http://www.skolverket.se/ 
77 Dahl. K & Rudvall. G, Moteld, (2001), s. 151 
78 Nilsson. J & Bratteby.S, Målstyrning i skolan - en studie om problem med att styra med mål i Lunds skolor 
(2010) 
79 Dahlin. U, Målstyrningen av den svenska skolan - blev det någon skillnad? (2002) 
80 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006) 
81 Grundskola för bildning, (1996), s. 17 
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vara med i dessa kollegiala samtal ibland. Berg84 skriver om lärare som inte vill 
förändra eller förnya sina arbetssätt, de vill arbeta enskilt, de har ingen 
framförhållning i sin undervisning och de vill helst inte samtala med andra. Detta 
kallar han för en traditionell lärarkåranda. Vi tycker inte att vi kan se några sådana 
tendenser hos våra informanter, även om svaren skiljer sig åt. Även Elmeroth med 
flera85 skriver om samma ämne fast de kallar det för skolkultur, vilket bland annat 
avser att vissa skolor har ett öppet arbetsklimat med en öppen dialog medan andra 
skolor inte har det. Skolverkets skrift Grundskola för bildning86, tar upp den 
professionella tolkningsbasen och vad det innebär att tolka något professionellt. Det 
intressanta, anser vi, är att en lärare som tolkar något professionellt anses tänka 
förhållandevis självständigt om verksamhetens mål, oberoende av läroplaner och 
kursplaner. Dock får man andra inblickar när man läser de andra ovanstående 
författarnas tankar om kollegiala samtal som viktiga moment i måltolkningsprocessen. 
Skolverket skriver vidare att det är just synliggörandet av den professionella 
tolkningsbasen som är det viktiga.   
 
Anser lärarna att eleverna har blivit effektivare i och med tydligare mål? Effektiviteten 
bland eleverna behöver inte öka av att man får vara med i planering och tolkning av 
målen menar Rombach.87 Vi kan se på vår studie att endast en informant svarade ett 
tydligt nej på om eleverna har blivit effektivare i och med tydligare mål. 3 av 7 
informanter var osäkra på om eleverna hade blivit effektivare vilket vi anser stämmer 
överens med Rombachs slutsats, eftersom de inte helt säkert ser att eleverna har blivit 
effektivare. Calle menade att de elever som tar ansvar blir effektivare medan de som 
har svårt för att ta ansvar inte bli så effektiva. I och med detta frågar vi oss: hur får vi 
effektivare elever? I artiklarna ”Otydlig ledarroll ett stort problem”88 och ”Vi vill att staten 
återtar ansvaret för skolväsendet”89 tar man upp betydelsen av ett starkt ledarskap samt 
konsekvenser av ett otydligt ledarskap. Man menar att ett svagt ledarskap minskar 
elevernas möjligheter att förstå och kunna uppnå målen, vilket vi tolkar som att det 
skulle kunna betyda att eleverna inte blir tillräckligt effektiva. Svaret på vår fråga blir 
att det kan krävas ett starkt och tydligt ledarskap för att ge eleverna mera klarhet kring 
mål och det kan sedan leda vidare till att eleverna blir effektivare i skolan. Ett starkt 
ledarskap, som Gunnar Berg skriver om90, kan bland annat innebära att läraren har 
kompetens att nyttja tolkningsutrymmet som målstyrningen ger. Med andra ord, att 
kunna tolka målen och omsätta dem till den dagliga verksamheten.91 Än en gång kan 
vi tolka svaren från informanterna ur ett erfarenhetsperspektiv, där de med lång 
erfarenhet säkert inte fått samma kunskaper i sin utbildning som de som nyligen har 
avslutat sina studier har fått. Samtidigt kan det också avspeglas i varje enskild individs 
erfarenheter och förmåga att använda sig av sin förförståelse.  
 
Den nya läroplanen sägs enligt skolverket vara tydligare och mer lättförståelig än 
Lpo94.92 5 av 7 informanter skriver att den nya läroplanen känns tydligare, vilket vi 

                                                           
84 Berg. G, Skolkultur – nyckeln till skolans utvcekling (1999) 
85 Elmeroth mfl, Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola (2006) 
86 Grundskola för bildning, (1996), s. 17 
87 Rombach. B, Det går inte att styra mot mål (1991), s. 38 
88 Persson, A. Karlskoga Kuriren, 2011-06-30, Otydlig ledarroll ett stort problem, http://karlskoga-
kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.1258091-otydlig-ledarroll-ett-stort-problem 
89 Björklund, J, Odenljung, H & Strandberg, T, 2011-06-30, Vi vill att staten återtar ansvaret för skolväsendet, 
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-att-staten-atertar-ansvaret-for-skolvasendet 
90 Berg. G, Skolkultur – nyckeln till skolans utvcekling (1999) 
91 ibid  
92 Skolverket, 2011-07-02, Tydligare mål och kunskapskrav pdf, http://www.skolverket.se/ 
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tror kan ha att göra med att Skolverket har använt sig av ett så kallat öppet arbetssätt i 
och med implementeringen av den nya läroplanen. Av Dianas svar att döma är vår 
tolkning att hon inte har varit lika delaktig i implementeringen som de övriga, då hon 
skriver att ”Tycker den liknar Lpo94, det är bara skrivet på annat vis.” Det öppna 
arbetssättet som Skolverket använt sig av vid implementeringen av Lgr11 93 ger lärare 
och övrig skolpersonal mer ”kött på benen” när de själva varit med i processen.  
Rombach 94 skriver om delaktighet och målstyrning och menar att människor som får 
vara med och påverka känner mer tilltro och förtroende till sitt arbete. Anna svarade 
att det inte finns samma utrymme för fria tolkningar i den nya läroplanen som det 
gjort i nuvarande. Hon säger att det ger mer likvärdighet. Elmeroth med flera95 tar 
upp det stora tolkningsutrymmet som finns i nuvarande läroplan och hur det bidrar 
till olika måltolkningsprocesser där lärare och elever är medverkande. Det krävs tid av 
många människor på en skola att tolka målen, bryta ner dem och göra dem till en 
verklighet samt även utvärdera målen. De skriver dock att själva processen ger 
eleverna inflytande i undervisningen och att ge eleverna inflytande är ju ett mål i sig.  
 

7. Avslutande reflektioner och slutsatser 
 
Syftet med den här undersökningen har varit hur lärarna arbetar med målen och hur 
dom uppfattar att eleverna uppnår målen. 
 
Vår slutsats är att lärare med lång erfarenhet arbetar mer med målen än vad de lärare 
med kort erfarenhet gör. 
 
Vi tycker att vi via våra informanter fått, svar på vårt syfte. Tillsammans med den 
litteratur vi läst så kan vi se likheter och några skillnader som kan kopplas samman 
med vår studie. Det visar sig att många lärare tycker att målen i läroplanen (Lpo94) är 
svåra att tolka i ett för stort tolkningsutrymme, att de är många och att de är svåra att 
omsätta i praktiken. I vår studie framkom att informanterna inte upplevde att målen 
var speciellt otydliga, men med hjälp av samtal så menar informanterna att man tolkar 
målen lättare. Detta visar sig också annan forskning att många lärare ser fördelar med 
att ha kollegiala samtal där man tolkar målen tillsammans, delger sina egna 
erfarenheter och sina egna tolkningar. Frågan är om dessa kollegiala möten är 
effektiva? Trots diskussioner om mål så upplever en del av lärarna att målen 
fortfarande kan kännas oklara. Vi ställer oss därför frågan om måldiskussionerna kan 
utvecklas på något vis, är det tiden som saknas, ska man ge eleverna mer 
tolkningsutrymme eller ska man välkomna politiker på mötena? Det 
tolkningsutrymme av styrdokument som lärare har är stort och för att kunna hantera 
det så visar en del litteratur på att ett starkt ledarskap av rektor och av lärare är att 
föredra i en målstyrd organisation. Detta ställer mer krav eller andra krav på 
lärarutbildningar, att lärare utbildas i ledarskap och annan kompetens som hör till.  
 
Avseende den inblick vi önskade få i vår studie beträffande hur lärare arbetar för att 
se om eleverna uppnått målen, har vi fått se exempel på olika metoder. Dessa 
metoder och arbetssätt varierar och vad vi förstår så är det upp till varje skola och 
varje lärare att välja den metod som passar skolan alternativt läraren bäst. Vissa 
metoder passar vissa elever bäst och andra metoder passar andra elever bäst. Vi tror 
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att det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga i sin kunskapsutveckling och att de 
får se de framsteg de gör. Genom att eleverna får vara med i processen, vara med i 
vissa planeringar, tolka målen, utvärdera och dokumentera sina kunskaper, 
tillsammans med lärare och elever, så tror vi att de känner sig delaktiga och att de då 
kommer att ”äga” sin kunskap. Dock finns det många elever, med olika svårigheter, 
som inte klarar av att medverka i liknande processer. Dessa elever måste man vara 
extra uppmärksam på och se till så dessa involveras på andra sätt.  
 
Vi tycker vår kunskap har stärkts till viss del vad det gäller lärarens dagliga målarbete.  
Framförallt när det handlar om de kollegiala samtalen som framkommer ur våra 
informanters svar samt litteraturen som har behandlats. I och med de olika 
tolkningarna hos informanterna beträffande begreppet effektivitet hade vi troligen 
blivit mer stärkta i begreppet om frågan hade formulerats annorlunda. Informanternas 
svar hade nog sett helt annorlunda ut då. 
 
 

7.1 Vidare forskning 
 
Vidare forskning kan till exempel ske genom att utveckla det kollegiala 
erfarenhetsutbytet. Detta skulle bland annat bidra till att erfarna och oerfarna får 
möjlighet att utvecklas tillsammans och det skulle bildas naturliga möten där lärare 
delar med sig av sina erfarenheter. 
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Bilaga 1 
 
Sammanställning av enkäter  
 
 

1. Man eller kvinna? 

 

Anna: kvinna 

Berit: kvinna   

Calle: man  

Dinja: kvinna 

Eva: kvinna 

Fia: kvinna 

Gerd: Kvinna 

 

2. Inom vilket ämnesområde är du lärare och i vilken årskurs? 

Anna: Engelska, SO, SVA, Bild. Årskurs 4-6 
Berit: Svenska, SO, Bild, Engelska. Årskurs 5    
Calle: Svenska, Matematik, No, Engelska. Årskurs 6  
Dinja: Matematik, NO. Årskurs 6 
Eva: SVA, Svenska, Engelska, Bild, Idrott. Årskurs 4-6 
Fia: Matte, No, Svenska. Årskurs 4-6 
Gerd: Alla ämnen utom slöjd i åk 1-3 
 

3. Hur många år har du varit verksam? 

Anna: 8 år 
Berit: 40 år   
Calle: 32 år  
Dinja: 2 år 
Eva: 22 år 
Fia: 11 år 
Gerd: 39 år 
 

4. Anser du att det finns något/några mål i läroplanen som är otydliga? Om ja, 

kan du beskriva varför detta eller dessa mål känns otydliga? 

Anna: Jag känner nog att de är ganska tydliga. 
Berit: Många formuleringar känns flummiga.   
Calle: Jag tycker de känns tydliga, ju mer man samtalar om dem ju tydligare känns de. 
Dinja: Inte otydliga, men svåra ibland att omsätta i handling. 
Eva: Fostransmålen, de var inte lika omfattande förr, nu känns det som lärare har 
större ansvar och mer omfattande. Det ställs större krav på lärarna. 
Fia: Målen kan tolkas väldigt olika tex kunna enkla tal i bråk. Vilka är enkla? Och vem 
bestämmer det? 
Gerd: ( Inget svar) 

 

5. Hur ofta använder du målen i den dagliga verksamheten?  
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Anna: Jag har läroplanen med mig i min lektionsplanering, varje gång. 
Berit: Använder dem i planeringen av arbetsområden.   
Calle: När jag skriver planeringsschema inför varje område. 
Dinja: Bär den med mig överallt, har den i tanken jämt. 
Eva: Väldigt ofta, det är vårt uppdrag.  
Fia: Varje lektion. 
Gerd: Målen genomsyrar all undervisning dagligen. 
 

6. Är målen svåra att använda i den dagliga verksamheten? 

Anna: Nej! 
Berit: Nej   
Calle: Nej, inte alls.  
Dinja: De kan vara svåra att omsätta till handling ibland. 
Eva: Nej, det tycker jag inte. 
Fia: Nej, inte om man förklarar för eleverna då de förstår vad som menas. 
Gerd: Nej 

 

7. Hur ofta pratas det om målen i skolan på din arbetsplats? 

Anna: Det tycker vi gör väldigt ofta. Vi använder mål varje vecka tack vare vår 
skoldagbok. 
Berit: Då och då under veckan.   
Calle: Vi har konferens varje vecka och denna termin har vi pratat mycket om nya 
läroplanen och dess mål.  
Dinja: Kanske inte varje dag, men väldigt ofta. 
Eva: Varje dag. 
Fia: Varje dag. 
Gerd: I stort sett varje dag 

 

8. Hur mäter du att eleverna uppnår de uppsatta målen? 

Anna: Observationer, dialog med eleverna, förhör på läxor och inom vissa ämnen 
prov. Det finns två syften med proven och det är dels att se vad de kan, men också att 
träna eleverna i att ha prov, studieteknik och planering av sitt eget arbete. 
Berit: Muntliga redovisningar, skriftliga prov, muntliga prov.   
Calle: Genom att se eleverna varje dag, genom prov, genom läxor, genom 
kommunikation. 
Dinja: På många olika sätt, observation, samtal, prov med mera. 
Eva: Muntliga och skriftliga uppgifter, observation 
Fia: Med hjälp av nationella prov, diagnoser och det dagliga arbetet. 
Gerd: Genom bl.a. muntliga och skriftliga förhör.  

 

9. Har eleverna blivit effektivare i och med tydligare mål? SVÅR formulering! 

Uppmärksamma i metoddiskussionen, informanterna kan ha haft olika 

betydelser av ordet effektivare och därmed svarat på olika frågor.  

Anna: Nja, inte alltid. 
Berit: Ja, verkligen. Lättare att få eleverna att jobba med klara mål.   
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Calle: Vissa av eleverna som tar ansvar blir effektivare, de som har svårare att ta 
ansvar är inte lika effektiva.  
Dinja: Ja, det tycker jag. 
Eva: Nej 
Fia: De förstår mer varför de gör olika saker och kan se sin egen utveckling, men 
effektivare det vet jag inte. 
Gerd: Ja 

 

10. Vilka elever är vinnare och vilka elever är förlorare i den målstyrda skolan? 

Anna: De elever som klarar sig bra är de som klarar av att planera och utvärdera sina 
arbeten och inte har svårigheter med rådande arbetsmiljö. 
Berit: Alla elever behöver veta målet för sitt arbete. Alla vinner.   
Calle: De som tar ansvar är vinnare, de som inte tar ansvar är förlorare.  
Dinja: Jag tror alla är vinnare. 
Eva: De trygga och duktiga eleverna är vinnare sedan tidigare, de som är svagare blir 
också vinnare för att de har målen att arbeta mot. 
Fia: Alla borde vara vinnare då lärarna måste fundera mer och se till att alla mål gås 
igenom. 
Gerd: Jag vill försöka göra undervisningen så tydlig så att ingen ska vara förlorare. 
Sen är det inte säkert att alla lyckas. 

 

11. Hur ser du på den nya läroplanen Lgr11? 

Anna: Bra, tydligt var som krävs av oss som lärare, elev och hemmet. Det finns inte 
utrymme för ”fria” tolkningar, vilket ger en likvärdighet. 
Berit: Ser fram emot att den är klarare och redigare.   
Calle: Det känns tydligare och mer lättarbetad.  
Dinja: Tycker den liknar Lpo94, det är bara skriver på annat vis. 
Eva: Det kommer att bli bättre och enklare att veta vad det är vi ska arbeta med i 
varje årskurs. 
Fia: De känns lite tydligare pga det centrala innehållet.  
Gerd: Eftersom vi precis har börjat med implementering av den och vad jag hittills 
sett så är den bra. 

 
 
 
 
 
 
 
 


