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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med lärandemål i 

svenskämnet. Vi undersöker även elevers uppfattningar för att belysa sambandet 

mellan lärares framställning av lärandemål och elevers uppfattningar av dessa. 

Lärandemål utgör kärnan i svenskundervisningens samstämmighet och vägleder 

både elever och lärare till det avsedda innehållet. En metodkombination bestående 

av semistrukturerade intervjuer samt observationer användes för att belysa två 

lärares framställning av lärandemål och sju elevers uppfattningar av dessa. De 

frågeställningar som besvarades var: På vilket sätt formuleras och kommuniceras 

lärandemål av två lärare i ämnet svenska? Hur uppfattar ett antal elever 

lärandemål och framställningen av dessa i ämnet svenska? Finns det ett samband 

mellan lärares framställningar och elevers uppfattningar? Resultatet pekar på att 

lärarna i vår studie har ett mer produktfokuserat synsätt på lärande i svenskämnet. 

En stor del av undervisningen ägnas åt att diskutera och klargöra uppgifterna. 
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Med utgångspunkt i elevernas uppfattningar kan en omedvetenhet kring den egna 

lärprocessen identifieras. Utifrån målorienteringsteorin analyserades resultatet 

med hjälp av de teoretiska begreppen lärandeorienterade motiv och 

prestationsorienterade motiv. Vi drar slutsatsen att görande och lärande är 

integrerade med varandra och att läraren behöver vägleda elever genom deras 

lärprocess. En förklaring till detta kan vara att elever på lågstadiet kanske inte är 

mogna att ta detta ansvar själva ännu och därmed inte är medvetna om sin egen 

lärprocess. 

Ämnesord  

formativ pedagogik, lågstadiet, lärandemål, lärandeorienterat motiv, 

målorienteringsteorin, prestationsorienterat motiv, svenskämnet 
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Förord 

I arbetet med examensarbetet har vi varit särskilt tacksamma för vår handledare 

Christoffer Dahl som har gett stöd och vägledning i processen. För oss har samtalen 

och diskussionerna peppat oss till att tro på oss själva under arbetets gång. 

Vidare vill vi tacka lärarna och eleverna för er medverkan, er tid och ert 

engagemang, utan er hade det inte varit möjligt. Vi har funnit stort stöd hos varandra 

då vi har samarbetat tätt och gemensamt skrivit fram varje del i arbetet. Tack vare 

vårt täta samarbete har vi utvecklat nya kunskaper inom området, både genom att 

ta del av forskning och genom våra diskussioner. Dessa kunskaper kommer vi att 

ha stor nytta av i vår framtida yrkesroll som lärare. Det har varit ett välfungerande 

och roligt samarbete! 

Eleonor Nyberg och Louise Persson 

Kristianstad den 24 maj 2021 
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1. Inledning 

Svenskämnet är det ämne med flest antal undervisningstimmar på lågstadiet och det 

enda ämnet med kunskapskrav redan i årskurs 1. Därför är det viktigt att elever ges 

möjlighet att utveckla de förmågor som svenskämnet behandlar, då deras kunskaper 

i ämnet är en förutsättning för att kunna tillägna sig övrig undervisning (Liberg & 

Smith, 2019). Lärandemål i undervisningen kan ses som länken mellan 

kunskapskrav och undervisningens syfte och mål (Sandahl, 2018). Detta innebär att 

lärares kompetens vad gäller att kommunicera och synliggöra lärandemål för elever 

är en bidragande faktor för måluppfyllelsen.  

I en granskning av svenskundervisningen framkommer det att lärandemål och 

undervisningens syfte förklaras i en begränsad utsträckning. Svensklärare talar om 

vad som ska göras under lektionen i stället för vad som ska läras. Aktiviteterna i 

klassrum sätts inte in i ett sammanhang och eleverna förstår då inte syftet eller det 

avsedda lärandet (Skolinspektionen, 2016). 

I PISA-undersökningen år 2012 presterade svenska elever långt under genomsnittet 

bland OECD-länder i alla tre ämnesområden, läsförståelse, matematik och 

naturkunskap. I de senare PISA-undersökningarna, från år 2015 och 2018, har 

resultaten dock vänt och förbättrats. Kvaliteter som behövs för god måluppfyllelse 

är att vara delaktig i elevers lärande, ha tydliga regler och rutiner, fokusera på 

skolans kunskapsuppdrag och ha höga förväntningar på både elever och lärare 

(Skolverket, 2019).  

Lärares kompetens vad gäller att kommunicera och synliggöra lärandemål för 

elever är en bidragande faktor för elevers måluppfyllelse. Det ska vara tydligt för 

både elever och lärare hur eleverna ska uppnå målen i skolan (Skolverket, 2020). 
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Att skapa förståelse för lärandemål, vilket även benämns som den första 

nyckelstrategin inom formativ bedömning, innefattas av att klargöra, delge och 

skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framgång (Klapp, 2015).  

En del elever uppvisar problem med att förklara lärandemål. Ofta beskriver elever 

målen med fokus på resultat som exempelvis att ”slutföra uppgiften” i stället för att 

fokusera på kompetensrelaterade mål som att ”förstå innebörden” (Hattie, 2014). 

Även Klapp (2015) talar om detta fenomen och menar att lärandemål tenderar att 

vara produktfokuserade snarare än processfokuserade.  

Tidigare forskning har gjorts inom detta område med fokus på lärares uppfattningar 

om lärandemåls användning, både i lågstadiet och mellanstadiet. Däremot saknas 

det svensk forskning i svenskämnet och i de lägre årskurserna. Vi vill därför 

undersöka elevers uppfattningar av lärandemål i svenskundervisningen. Att vara 

tydlig i sin undervisning är något som betonats flertalet gånger under vår utbildning 

vilket våra erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning bekräftar. I vår studie 

kommer vi undersöka hur lärare formulerar och kommunicerar lärandemål i 

svenskundervisningen. Elevers uppfattningar kring hur lärandemål förstås och 

tolkas kommer också studeras.  

1.1 Syfte 

Arbete med lärandemål i svenskundervisningen är ett relativt outforskat område, 

speciellt i de lägre årskurserna. Syftet med denna studie är därför att belysa hur 

lärare kan arbeta med att göra svenskundervisning och lärandemål begripliga för 

elever. Detta görs genom att synliggöra hur två lärare kommunicerar och formulerar 

lärandemål för sina elever i svenskämnet. Genom att även undersöka sju elevers 

förståelse och tolkning av lärandemål hoppas vi även få syn på en del av elevernas 

medvetenhet kring sin lärprocess.  
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1.2 Frågeställningar 

1. På vilket sätt formuleras och kommuniceras lärandemål av två lärare i ämnet 

svenska? 

2. Hur uppfattar ett antal elever lärandemål och framställningen av dessa i ämnet 

svenska? Finns det ett samband mellan lärares framställningar och elevers 

uppfattningar? 

1.3 Forskningsrapportens disposition 

I kapitel 2 Centrala begrepp och definitioner presenteras de begrepp som är vanligt 

förekommande i studien. Under kapitel 3 Tidigare forskning redogörs det 

forskningsområde som behandlas och aktualiseras. I kapitel 4 Teoretisk förankring 

beskrivs vår valda teori, sedan följer en beskrivning av de val och metoder som 

används i studien i kapitel 5 Metod och material. I kapitel 6 Resultat och analys 

presenteras och analyseras fallstudiens observation- och intervjutillfällen. 

Avslutningsvis diskuteras resultat och metodval i kapitel 7 Slutsats och diskussion.  
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2. Centrala begrepp och definitioner 

I detta avsnitt presenteras de begrepp som är vanligt förekommande i vår studie 

samt belyser våra definitioner av dessa. 

2.1 Formativ pedagogik 

Lauvås & Jönsson (2019) förklarar att formativ pedagogik är en 

undervisningspraktik där elevens lärande är i centrum. Syftet är att stötta elever i 

deras lärprocess för att de ska utvecklas till sin fulla potential. Det handlar om att 

bedriva undervisning som syftar till att stödja elevers långsiktiga 

kunskapsutveckling, inte enbart kortsiktiga provresultat. Genom att lärare samlar in 

information om elevernas lärande kan denna information fungera som hjälp för att 

eleverna ska få syn på sina kunskaper och därmed kunna förbättra sina prestationer 

och lära sig mer. Klapp (2015) menar att begreppet bedömning ofta kan associeras 

med prov och betyg. Formativ bedömning kan i stället benämnas som formativ 

pedagogik eftersom elevers lärande är i fokus snarare än att utvärdera 

slutprodukten. Vi kommer därför att använda oss av begreppet formativ pedagogik 

när vi refererar till denna undervisningspraktik. 

2.2 Lärandemål 

Formativ pedagogik består av fem nyckelstrategier, varav den första 

nyckelstrategin innebär att skapa förståelse för lärandemålen (Klapp, 2015). Denna 

nyckelstrategi innefattar att läraren synliggör och utvecklar medvetenhet kring 

lärandemålet för eleverna (Wiliam, 2019). Detta görs genom lärarens formulering, 

framställning och konkretisering av lärandemål. Med formulering menas vilka 

begrepp som används för att utforma lärandemålet. Framställning innebär 

presentationen av lärandemålet, exempelvis muntlig och skriftligt. Innebörden av 

konkretisering är hur läraren begripliggör lärandemålen genom konkreta exempel 

och förklarar komplicerade begrepp för eleverna. Vidare är lärandemål det som 

beskriver för eleverna vad de förväntas lära sig. Om dessa är tydliga utgör de kärnan 
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av den formativa undervisningen (Hattie, 2012). Begreppet lärandemål kommer att 

användas för att referera till den första nyckelstrategin. Utifrån läroplanen skapas 

lärandemål vid planering av undervisning. För att konkretisera undervisningen kan 

även lärandemålets tillhörande bedömningsaspekter förtydliga när lärandemålet 

uppnåtts (Skolverket 2019). 

2.3 Lärande som produkt eller process 

Produktfokuserat lärande handlar om vad eleven ska kunna och lägger stor vikt vid 

slutprodukten. Elevers fokus hamnar ofta på att slutföra uppgifter och att komma 

vidare fort (Hattie, 2012). Det gäller till exempel om elever ska skriva en faktatext, 

som bedöms först när den är klar, utifrån kriterier för vad en faktatext ska innehålla. 

I målorienteringsteorin benämns detta synsätt på lärande som prestationsorienterat. 

Processfokuserat lärande innebär att lärandeprocessen är i fokus (Klapp, 2015). 

Fokus är på kompetensrelaterade mål med syftet att förstå och utveckla kunskaper 

(Hattie, 2012). Exempelvis kan lärande ses som en process när elever ska skriva en 

faktatext och blir bedömda under processens gång utifrån bearbetning för att 

utveckla texten och inte endast efter slutresultatet. Detta synsätt på lärande benämns 

som lärandeorienterat utifrån målorienteringsteorin. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för aktuell forskning inom området lärandemål. 

Inledningsvis diskuteras användning av lärandemål i undervisningen. Därefter 

redogörs det för olika typer av mål. Slutligen framhålls ett svenskt perspektiv på 

detta område. 

3.1 Lärandemål i undervisningen  

John Hattie (2014) har genomfört världens största kunskapsöversikt över 

undervisningsstrategier, Visable Learning. Kunskapsöversikten baseras på över 

800 metaanalyser och 52 637 studier. Utifrån sin forskning menar Hattie att 

lärandemål ska beskriva för elever vad de förväntas lära. De är av betydelse för 

både lärare och elever. Lärandemål vägleder lärare och fungerar som utvärdering 

för hur väl de har genomfört sin undervisning. Vidare styr de elevers agerande, 

binder samman nutid och dåtid genom att utgå från tidigare kunskaper samt 

förutsätter att elevers handlingar styrs mot mål och syften. Att använda lärandemål 

på ett främjande sätt möjliggör samstämmighet mellan innehåll, uppgifter och 

bedömning. Samstämmighet mellan dessa delar gör att rutinarbete kan undvikas. 

Elevers medvetenhet om sitt eget lärande baseras på att tre frågor ställs. Vilka är; 

Var befinner jag mig kunskapsmässigt just nu? Vart är jag på väg/Vad är målet? 

Och slutligen vad är nästa steg? Dessa besvaras och avgörs genom tydliga 

lärandemål som konkretiserar kriterierna för måluppfyllelse. Vidare menar Hattie 

att elever ofta är omedvetna om hur bedömningen av deras kunskaper kommer ske 

och när de lyckats. Tydliga kriterier synliggör elevers progression för såväl dem 

själva som läraren. Då motverkas elevers omedvetenhet kring lärandemål, 

bedömning och kriterier för måluppfyllelse. 

I en annan kunskapsöversikt kallad The power of feedback av Hattie och Timperley 

(2007) sammanfattas forskning om feedback. Den består av 86 metaanalyser och 

7327 studier. I resultatet framkommer det att lärandemål påverkar feedbacks 
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möjlighet till att svara på frågan Vart är jag på väg? Målet måste därför vara 

föränderligt för att kunna anpassas efter elevernas lärprocess. Elever förväntar sig 

ofta att läraren ska svara på vad nästa steg är, vilket indikerar att de har dålig 

medvetenhet om sitt eget lärande. I stället ska svaret på Vad är nästa steg? riktas 

mot mer specifika och utmanande lärandemål i förhållande till lärandet då dessa ger 

större möjligheter till bättre prestationer. Med specifika mål menas att dessa ska 

avgränsas till att behandla det som eleven ska lära och inte vara för övergripande. 

Olika typer av mål benämner Grant & Dweck (2003) i Clarifying Achievement 

Goals and Their Impact. Studien undersöker motivation hos amerikanska 

förstaårselever på gymnasiet i förhållande till de olika målen. Det empiriska 

materialet samlades in genom fem studier, varav en longitudinell studie. I de fyra 

första studierna deltog 684 elever. I den femte studien samlades data in vid fyra 

tillfällen och vid varje tillfälle deltog 78–128 elever. Studierna består av experiment 

för att undersöka hur olika typer av mål påverkar elevers motivation. De mål som 

påverkar deras motivation och prestation benämns learning goals och ability-linked 

goals. Baserat på resultaten definierar författarna learning goals som att vilja ta sig 

an en utmaning och utvecklas. Ability-linked goals definieras som mål för att 

bekräfta elevers förmågor. Learning goals påverkar elevers motivation och 

prestation positivt när elever möter långvariga utmaningar samt vid motgångar. 

Även ability-linked goals påverkar elevers prestation positivt när de lyckas. 

Däremot kan samma mål resultera i försämrad motivation och prestation när de 

möter motgångar. Learning goals får elever att sträva efter lärande och utveckling 

eller att bemästra utmaningar. Utifrån dessa mål upplevs negativa resultat och 

misslyckanden som information om vad som kan förbättras i elevers lärprocess. 

Elever ser möjligheter till förbättring i stället för att se resultaten som bevis för 

bristande förmågor. Learning goals har en särskild påverkan när det finns en stor 

utmaning, när uppgifter är intressanta för elever och när det krävs bearbetning av 

komplexa material. Ability-linked goals bidrar ofta till att elever upplever 

motgångar som bristande förmågor. Följden blir att elevers motivation minskar och 
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att de ifrågasätter sitt självvärde. Detta på grund av att ability-linked goals fokuserar 

på elever som personer och deras förmågor som resulterar i förlorad tro på 

ansträngning och innebär en statisk syn på lärande. I experimentens resultat 

framkommer även ett mönster av negativ påverkan, lägre betyg, fler motgångar och 

sämre prestationer och detta kan kopplas till ability-linked goals. Däremot ger 

ability-linked goals inte negativa effekter om arbetet är pågående och elever 

fortfarande har en chans att lyckas. 

I Hatties (2014) metaanalys belyses också två typer av mål, utmanade mål och gör 

ditt bästa-mål, vilka skiljer sig åt utifrån utformningen. Lärandemål i 

undervisningen har en större innebörd än att lära sig nya saker. Det handlar snarare 

om att förstå innehållet och att engagera sig i lärandeprocessen. När lärandemål 

används på detta sätt upplever elever mindre oro kring sitt intellekt och fokuserar 

på effektiva strategier för att ta sig an uppgifter. När lärare och elever använder 

utmanande mål förhöjs prestationerna eftersom målen uppmärksammar kriterierna 

för framgång. 

3.2 Ett svenskt perspektiv på formativ pedagogik 
och lärandemål 

Klapp (2015) framhåller att elever lär sig mer när de är medvetna om vad de ska 

lära sig. Lärandemål kan vara formulerade utifrån olika syften. Vidare betonar 

Klapp att lärandemål oftare är produktfokuserade än processfokuserade. Hon 

beskriver lärandemåls funktion som att skapa tydliga lärandesituationer om de 

används på ett fördjupat förhållningssätt. Detta kan göras genom att utveckla 

lärandemål tillsammans med eleverna och diskutera vad kvalitet är och hur de når 

dit. En viktig aspekt är att använda ett elevvänligt språk när lärandemålen 

formuleras, särskilt vid ett nytt arbetsområde med nya begrepp. Kunskapskraven i 

läroplanen är ofta komplexa och svåra att förstå för elever, därmed har lärandemål 

en viktig roll i att förtydliga innehållet. Jönsson (2020) belyser fem aspekter för ett 

effektivt lärande genom att tydliggöra samt kommunicera mål och kriterier. En av 
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dessa aspekter är att mål ska formuleras på ett begripligt sätt för elever så även de 

kan bedöma sina prestationer i förhållande till målen. Den fjärde aspekten innefattar 

att bedömningskriterier ska vara av kvalitativ art och fokusera på lärprocessen och 

inte slutprodukten. De ska syfta till att elever får kunskaper om vad som anses vara 

god kvalitet. Den femte aspekten är att elever ska få ta del av konkreta exempel av 

olika kvalitet på vad som ska läras. Detta för att medvetandegöra eleverna kring 

förväntningar.  

Även Andersson och Palm (2017) undersöker hur formativ pedagogik påverkar 

elevers lärande i Characteristics of improved formative assessment practice. Detta 

görs genom semi-strukturerade intervjuer och observationer med 16 svenska lärare. 

I resultatet framkommer det att lärare som implementerar formativ pedagogik i sin 

undervisning anpassar sin feedback och använder lärandemål på ett mer utvecklat 

sätt. Följden blir mer självgående elever som utvecklar medvetenhet om sitt eget 

lärande. Eleverna visar exempelvis att de kan beskriva hur de kan påverka sitt eget 

lärande för att de vet vad nästa steg är för att komma vidare i sin lärprocess. 

Eleverna har tränats i att bli aktiva deltagare i den formativa undervisningen. När 

det gäller lärandemålen bryts dessa ner i mindre delmål och kriterierna för framgång 

klargörs på olika nivåer. Delmålen och kriterierna delges, tydliggörs och synliggörs 

i en diskussion med eleverna. Till följd av detta förändras lärarnas fokus från att 

slutföra ett antal uppgifter till att betona och förtydliga det avsedda lärandet för 

lektionen. Denna förändring i lärarnas sätt att undervisa resulterar i att de tvingas 

uppmärksamma sin egen tolkning av lärandemåls innebörd. Genom att sätta ord på 

lärandemål klargörs dessa på ett tydligare sätt för elever. Vidare blir bedömningen 

mer tillförlitlig då den begränsas till de kunskaper och förmågor som tränas i 

lärandemålen. Detta synliggör i sin tur var eleverna befinner sig kunskapsmässigt 

och därmed kan lärarna anpassa undervisningen och ge stöttning för att närma sig 

lärandemålen. Dessutom förbättras kvaliteten i elevernas lärprocess och de blir mer 

självständiga i sitt arbete då lärandemålen vägleder dem, vilket gör att de blir 

mindre beroende av lärarna.  
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En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser görs i 

studien Att bedöma elevers läsförståelse, av Barbro Westlund. Fem lärare från varje 

land deltog i fallstudien från totalt sex olika skolor. Gemensamt för de deltagande 

var att de undervisade elever i årskurs 4 i läsförståelse. De svenska lärarna 

undervisade i svenskämnet och de kanadensiska lärarna i literacy. Studien bygger 

huvudsakligen på intervjuer men även klassrumsobservationer. Lärarna 

intervjuades och observerades flera gånger under en veckas period. Resultatet har 

analyserats utifrån tre teorier, vilka är sociokognitiv teori, teori om feedback och 

kritisk diskursanalys. Bedömningsdiskurserna skiljer sig åt på flera plan när ett 

antal lärare i Sverige och i Kanada jämförs i studien. Den största skillnaden är i 

bedömningens syfte och genomförande i literacy. I den kanadensiska skolan är 

bedömning en integrerad process i undervisningen som vägleder både elever och 

lärare. Bedömningen är processorienterad och syftar till att guida elever vidare i sitt 

lärande, bedömning som lär. Sveriges bedömningsdiskurs kännetecknas av att 

kontrollera och sammanställa resultat samt mål, syftet är produktorienterat och 

starkt kopplat till betyg. Bedömningen i svenskämnet ger inte vägledning för 

fortsatt lärande, utan visar hur det är. Westlund drar slutsatsen att de kanadensiska 

lärarna arbetar utifrån ett formativt arbetssätt med bedömning inom literacy. En del 

i det formativa arbetssättet är att klargöra lärandemål för elever. Detta leder till att 

elever blir engagerade och själva kan värdera vilken ansträngning som krävs för att 

uppnå målen. Svenska lärare kan också utveckla sitt arbetssätt med feedback till 

elever för att bedömning ska bli en mer naturlig del i undervisningen. Hon menar 

att detta skulle vara möjligt i Sverige och svenskämnet, för att bedömningen ska bli 

för lärande i stället för av lärande (Westlund, 2013).  

I ytterligare en jämförelse What is discerned in teachers’ expressions about 

planning? - Similarities and differences between teachers from Sweden and Hong 

Kong av Holmqvist och Wennås Brante (2011) studeras vad lärare fokuserar på vid 

planering av literacyundervisning. Genom att jämföra hur nio svenska lärare och 

sex lärare i Hong Kong uttrycker sig i studiens semistrukturerade intervjuer 
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framkommer flera skillnader. De svenska lärarna undervisade i svenskämnet och 

lärarna i Hong Kong undervisade i engelska och kinesiska. Lärarna som deltog 

arbetade i årskurs 1–6 och blev intervjuade om planering för literacy. Studiens 

resultat har analyserats utifrån variationsteorin. De svenska lärarna tenderar att 

lägga större vikt vid upplägget och aktiviteter på lektioner snarare än innehållet och 

det som ska läras i svenskundervisningen. Det förs ingen diskussion om lärande i 

dessa klassrum och det saknas koppling till lärandemål. Vidare samtalas det inte 

om vad eleverna ska lära eller processen till hur de ska uppnå målen för 

svenskämnet. Indikationer på lärande anses vara lugn och ro i klassrummet samt att 

eleverna har roligt, enligt de svenska lärarna. I motsats till de svenska lärarna, skiljer 

inte lärarna i Hong Kong på innehåll och aktiviteter. Dessa ses som en helhet i 

literacyundervisning. Lektioner inleds med diskussioner om lärandemålen och vad 

som ska läras. Intresset hos elever, aktiviteter och det avsedda lärandet grundas alla 

utifrån innehållet i undervisningen i Hong Kong. Forskarna menar att några 

förklaringar till skillnaderna kan vara att lärarna i Hong Kong arbetar mer kollegialt 

och kontinuerligt diskuterar deras undervisning och vad som krävs för att elever ska 

lära. Svenska lärare har troligtvis också denna kunskap men har svårigheter med att 

uttrycka vad som krävs för att elever ska lära. Detta resulterar i att de svenska 

lärarna får en mer produktfokuserad syn på lärande, vilket innebär att de fokuserar 

mer på arbetssätt och uppgifter i svenskundervisningen. 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Utifrån tidigare forskning framkommer det att lärares användning och framställning 

av lärandemål i svenskämnet är ett outforskat område. Lärandemål lyfts fram som 

en avgörande faktor till elevers måluppfyllelse i svenskämnet. Det framkommer att 

svenska lärare ofta har ett mer produktfokuserat synsätt på lärande i svenskämnet 

jämfört med lärare i andra länder. I vissa fall används inte lärandemål alls, vilket 

resulterar i att lärare fokuserar på aktiviteter och vad elever ska göra i stället för vad 

de ska lära. Att använda processfokuserade mål, som kännetecknas av tydlighet och 

är innehållsrelaterade, leder till förbättrade studieresultat och ökad tilltro till den 
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egna förmågan hos elever. Det handlar om att se svenskundervisning som en helhet, 

alltifrån planering till bedömning som blir avgörande för vilket fokus elever och 

lärare får. Lärare i svenskämnet börjar ofta med att planera aktiviteter i stället för 

att utgå från det innehåll som ska läras. Med tanke på att det verkar finnas en blotta 

inom forskningsområdet lärandemål i svenskämnet och de lägre årskurserna finner 

vi det relevant att undersöka genom att belysa både elevers och lärares perspektiv. 
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4. Teoretisk förankring 

Studien skrivs inom det allmänna didaktiska fältet som behandlar de faktorer som 

påverkar undervisning och dess innehåll samt hur lärande organiseras, med 

inriktning på svenskundervisning. Nedan följer en beskrivning av den teori som 

studien lutar sig mot och operationaliserar i form av att använda några av dess 

begrepp för att analysera och tolka empiri. 

4.1 Målorienteringsteorin 

Målorienteringsteorin, även kallad Achievement goal theory, är en teori som 

belyser motivation utifrån ett kognitivt och psykologiskt perspektiv. Den beaktar 

den enskilda individens behov av betydelse, förståelse och kompetens för att 

motivation ska uppstå (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

Elevers motivation och ansträngning i skolarbetet kan variera till följd av två olika 

orsaker, lärandeorienterade motiv och prestationsorienterade motiv. En elev med 

lärandeorienterade motiv inser att det krävs en ansträngning för att utvecklas och 

misstag ses som en del av denna process, fokus är att utveckla sin kompetens. I 

motsats kännetecknas en elev med prestationsorienterade motiv av att vilja 

anstränga sig så lite som möjligt, lyckas bättre än andra och lägger vikt vid att visa 

sin kompetens. Dessa elever ser även motgångar som misslyckanden (Skaalvik & 

Skaalvik, 2015).  

Motivet för ansträngning kan påverkas av samhället, skolmiljön och lärare. Från 

lärarens sida kan signalerandet av vad som är viktigt i undervisningen ske både 

medvetet och omedvetet. Ytterligare en påverkansfaktor är skolans målstruktur som 

kan vara antingen kunskapsorienterad eller prestationsorienterad. En 

kunskapsorienterad målstruktur handlar om lärprocess och progression till skillnad 

från en prestationsorienterad målstruktur som fokuserar på elevers prestationer och 
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framgång, vilket i sin tur leder till jämförande av resultat (Skaalvik & Skaalvik, 

2015).  

Teorin är relevant för vår studie eftersom vi vill belysa lärares användning av 

lärandemål i svenskundervisning och elevers uppfattningar av dessa. 

Målorienteringsteorin kommer att användas för att analysera om lärande 

benämns med fokus på uppgifter och görande eller som lärande och utveckling av 

förmågor. För att analysera vårt material kommer vi att utgå ifrån nyckelbegreppet 

lärandeorienterade motiv, vilket vi relaterar till processfokus och lärande. Det 

andra nyckelbegreppet vi åtgår ifrån är prestationsorienterade motiv, vilket 

relateras till produktfokus och görande. 
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5. Metod och material 

I detta avsnitt redogörs vårt tillvägagångssätt för att systematiskt genomföra denna 

studie. Vi belyser våra metodval, urval, analysmetod och etiska överväganden. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Undersökningsmetoden kommer vara en fallstudie av induktiv karaktär i syfte att 

upptäcka information om hur lärandemål används, kommuniceras och uppfattas. 

Genom intervjuer och observationer kommer data samlas in. En fallstudie gör det 

möjligt att gå på djupet i en situation och kunna beskriva saker i detalj, jämföra 

alternativ och förstå underliggande orsaker till att saker inträffar (Denscombe, 

2018). Intervjuer och observationer var en vanligt förekommande insamlingsmetod 

i vår kunskapsöversikt. 

För att samla in data används en intervjuguide (se bilaga 1) för att genomföra de 

semistrukturerade intervjuerna. Eftersom vi vill kunna vara flexibla och anpassa 

ordningsföljden samt kunna ställa följdfrågor väljer vi semistrukturerade intervjuer 

(Denscombe, 2018). Metoden intervju anses användbar för att få utvecklade svar 

som handlar om uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2018). Under 

intervjuerna kommer vi att inta ett neutralt förhållningssätt.  

Genom observationer av lärare kommer ytterligare data samlas in. Vi kommer vara 

deltagande som observatör och fördelen är då att vi har möjlighet att få samtycke.  

Under observationerna kommer vi föra fältanteckningar och använda ett 

observationsschema (se bilaga 2) för att dokumentera det som sker. En annan fördel 

med observationer är att informationen leder till direkt och visuell empiri 

(Denscombe, 2018). Detta skiljer sig åt från intervjuer där informationen är 

distanserad från sitt sammanhang. Vi anser därför att intervjuer och observationer 

kan kombineras för att ge en fullständig och bred datainsamling, kallat 

metodkombination.  
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5.2 Urval 

Vi har besökt två olika skolor i årskurs 2 för att samla in data. Ett av besöken har 

genomförts digitalt på grund av rådande coronapandemi. Vi har då observerat och 

intervjuat genom Google Meet. Besöken har gjorts på skolor i två olika kommuner 

då det eventuellt kan finnas skillnader i regler och arbetssätt gällande lärandemål. 

Totalt har två lärare observerats och tre till fyra elever från respektive klasslärare 

intervjuades.  

Urvalet var ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att deltagarna valdes ut på grund 

av lättillgänglighet (Denscombe, 2018). Vi tog kontakt med tidigare handledare för 

att öka chanserna till godkännande av besök under pandemin. Vad gäller urvalet 

inför elevintervju gjordes ett slumpmässigt urval av läraren utifrån insamlade 

samtycken. Vår ursprungliga tanke var att få en variation av elever gällande 

motivation till skolarbetet men på grund av sjukanmälda elever kunde detta urval 

inte genomföras.  

5.3 Bearbetning och analys av data 

Intervjuerna spelades in som en ljudfil för att sedan transkriberas. Detta är för att vi 

ska kunna återgå till materialet i vår analys och för att göra informationen 

lättillgänglig för andra som är intresserade av vår studie. En selektiv transkribering 

gjordes i syfte att göra det insamlade materialet mer användarvänligt genom att 

exkludera onödiga utfyllnader. Under observationen användes 

observationsscheman i kombination med fältanteckningar.  

Analysmetoden innehållsanalys har valts eftersom den syftar till att finna mönster 

och teman genom att kategorisera data på ett systematiskt sätt (Eriksson Barajas et 

al. 2013). Efter transkriberingen användes innehållsanalysen för att finna mönster 

och kategorisera materialet från både observationer och intervjuer. Något att beakta 

vid innehållsanalys är att data och dess betydelse kan tas ur sitt sammanhang och 

uppfattas annorlunda än respondenternas intentioner (Denscombe, 2018).  
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Första steget i analysen var att färgmarkera i texterna för att finna teman och sedan 

kategorisera materialet. Detta gjordes utifrån våra utvalda nyckelbegrepp från 

målorienteringsteorin, lärandeorienterade motiv och prestationsorienterade motiv, 

som även är relaterade till våra forskningsfrågor. Nedan följer två exempel på hur 

innehållsanalysen användes för att analysera och tolka vårt resultat genom 

målorienteringsteorin.  

Exempel 1 

Kring frågan om varför lärandemål används i svenskämnet uttrycker eleven: ”Så vi 

kan veta vad vi ska göra så vi inte sitter där och inte vet vad vi ska göra”. Utifrån 

våra nyckelbegrepp färgmarkeras göra då elevens svar i denna kontext fokuserar 

på prestation och uppgift. Detta kan antyda på ett prestationsorienterat motiv för 

lärande. 

Exempel 2 

En annan elev beskriver sin uppfattning om användningen av lärandemål i 

svenskämnet genom följande formulering: ”Vi brukar typ, ibland när vi ska ha 

något nytt så brukar vi prata om… lite senare så brukar vi prata om vad vi ska träna 

på och om man ska lära sig när det temat är slut”. Med utgångspunkt i 

nyckelbegreppen färgmarkeras träna på och lära med en annan färg än föregående 

exempel. Elevens uppfattning kan indikera på ett lärandeorienterat motiv för 

lärande.  

Nästa steg var kvantifiera innehållet för att identifiera mönster genom likheter och 

skillnader mellan eleverna. Enligt Denscombe (2018) är innehållsanalysens styrka 

att en kvantifiera av empirin kan göras. Det slutliga steget var att sammanställa och 

jämföra observationerna och elevintervjuerna.  
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5.4 Etiska överväganden 

Vår studie tar avstamp i de fyra forskningsetiska huvudprinciperna, vilka innebär 

att deltagarnas intresse ska skyddas, att deltagandet är frivilligt, att studien är 

transparent samt att den följer nationell lagstiftning (Denscombe, 2018). Deltagarna 

kommer att vara avidentifierade i studien och benämnas med fiktiva namn. Däremot 

kommer personuppgifter samlas in i form av ljudfiler från elevintervjuerna. 

Materialet används vid transkribering och kommer sedan raderas. Allt insamlat 

material kommer att hanteras med försiktighet och endast användas i denna studie. 

Efter två år kommer materialet förstöras enligt Högskolan Kristianstads 

rekommendationer. Elevernas vårdnadshavare kommer informeras om studien och 

de som godkänner deras barns medverkan kommer slumpvis att väljas ut för 

intervju. Godkännandet sker genom ett informerat samtyckesformulär (se bilaga 3). 

De utvalda lärarna får också skriva på ett informerat samtycke (se bilaga 4) 

angående observation. De inblandade kommer dessutom att informeras om att de 

har rätt att dra sig ur undersökningen när som helst. Studien kommer genomsyras 

av transparens, vilket görs genom att motivera studiens relevans och inte undanhålla 

resultat. 
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6. Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med en presentation av de observationer som gjordes i två 

svensklärares klassrum. Därefter redogör vi för elevintervjuernas innehåll. 

Resultatet analyseras sedan utifrån en innehållsanalys, vilken även kommer att 

förankras i vår teoretiska utgångspunkt. Begreppen lärandeorienterade och 

prestationsorienterade motiv används för att finna mönster och tolka empirin. 

6.1 Resultat från observation 

Den första observationen genomfördes i Saras klassrum genom Google Meet. 

Svensklektionen syftade till att eleverna skulle skriva en dikt om våren kopplat till 

sinnesintryck. Under lektionen behandlades två lärandemål, vilka var Du ska skriva 

en dikt och Du ska rita en passande bild till din dikt. Lärandemålen berör Läsa och 

skriva i det centrala innehållet i läroplanen. Målen skulle behandlas under två 

lektioner och var formulerade med fokus på uppgifterna som eleverna skulle arbeta 

med. Det första tillfället som Sara nämner lärandemålen är under inledningen av 

lektionen. De framställs verbalt då Sara säger målen samt visuellt genom att de är 

skrivna på tavlan. Därefter förs ett kort samtal kring lärandemålens innebörd då 

läraren konkretiserar vad en dikt och en passande bild innebär. Sara frågar: ”Om 

jag skriver en dikt om våren, kan jag rita en bild om rymden då?”. I detta samtal 

bjuds eleverna in till att ge exempel. Sara återkopplar till föregående lektion i temat 

och eleverna får repetera lärandemålet och innehållet för denna. Vidare förklarar 

läraren hur målen ska arbetas med under kommande lektioner vilket placerar 

lektionens lärandemål i en kontext. Eleverna uppmärksammas på att deras dikt ska 

innehålla minst en mening till varje sinne. Till deras hjälp finns det stödmeningar 

till varje sinne på tavlan. Efter genomgången uppmärksammas elevernas förståelse 

då Sara ber dem att visa med sina tummar om de har förstått vad de ska göra. En 

liknande metod används innan lektionen avslutas då Sara säger: ”Slut era ögon och 

visa med era tummar om ni har fått träna på målen under lektionen”. Eleverna får 

på detta vis utvärdera om de fått träna på målen.  
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Den andra observationen gjordes ute på fältet i Karolinas klassrum. Lektionen 

ingick i ett större ämnesintegrerat tema med ämnena svenska, NO och SO. 

Lärandemålet, Att kunna söka fakta och återge delar av informationen var därför 

ett av flera mål i temat. Utifrån det centrala innehållet behandlade denna 

svensklektion Informationssökning och källkritik. Eleverna skulle under lektionen 

samla fakta för att senare genomföra en muntlig redovisning om ett bondgårdsdjur. 

Lärandemålet framställdes verbalt i början av lektionen då Karolina sa: ”Ni ska 

forska och söka fakta om ett bondgårdsdjur”. Karolina hade även planerat att 

presentera målet visuellt genom projektorn men på grund av tekniska problem 

gjordes inte detta. Läraren hade förberett en matris för temat som belyste 

nivåskillnader av temats slutliga lärandemål kopplat till bondgården. Matrisen 

synliggjorde vilka kunskaper som krävdes för de olika nivåerna, vilket klargjorde 

vad som ansågs vara god kvalitet. För att uppnå högsta nivån uttryckte läraren: Ni 

behöver hitta mycket fakta för att uppnå högsta steget”. Även matrisen skulle visats 

genom projektorn men skrevs i stället ut i pappersform till eleverna. Lektionens 

lärandemål konkretiserades inte utan fokus var på den slutliga uppgiften för temat. 

Denna uppgift sattes i en kontext genom att den kopplades till föregående lektioner 

och elevers vardag. Eleverna fick en stödmall för att veta vilka delar den slutliga 

uppgiften skulle innehålla. Karolina bjöd in eleverna i en diskussion om 

stödmallens olika delar och eleverna fick ge exempel till varje del. Den fungerade 

även som vägledning under dagens lektion då eleverna fick veta vilken fakta de 

skulle söka efter. För att uppmärksamma elevernas förståelse frågade läraren: ”Kan 

någon berätta vad det är som ni ska göra nu?”. En av eleverna fick då återberätta 

vad de skulle göra. Efter att eleverna hade arbetat ett tag fick de med hjälp av sina 

tummar visa om de ansåg att de hade fått träna på dagens lärandemål.  
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6.2 Analys av lärarnas framställning 

 

Lärarnas framställning 

I lärarnas framställning framkommer en skillnad i deras formulering av 

lärandemålen. I Saras klassrum är målen prestationsorienterade då de fokuserar på 

resultatet och slutuppgiften i arbetet. Till skillnad från Karolinas klassrum där 

lärandemålet är lärandeorienterat, då målet lägger vikt vid att utveckla kunskap 

eftersom ordet kunna används. Detta belyser skilda motiv i lärarnas formulering av 

lärandemålen. Utifrån helheten är det dock inte formuleringen som utgör den största 

delen av framställningen. Hur lärarna pratar kring lärandemålen och signalerar 

motivet för lärande är det som väger tyngst i framställningen då större delen av 

undervisningen avsätts till detta. Gemensamt för båda lärarnas formulering av 

målen är att de är kortsiktiga och behandlas under två respektive fyra lektioner. 

Detta uppfattade vi som positivt för elevernas förståelse för lärandemålen då det 

bidrog till att göra lärandet mer konkret eftersom det ligger nära i tiden.  

Kommunicering av lärandemålen 

Utifrån lärarnas kommunicering av lärandemålen framkommer det under lektionens 

gång att Karolina fokuserade mer på att konkretisera lektionens uppgift snarare än 

lärandemålet. Därav uppfattade vi att läraren signalerade att uppgiften och görandet 

av denna var centralt och inte kunnandet som inledningsvis framkom i 

lärandemålets formulering. Vidare noterade vi att båda lärarna ägnade mycket tid 

åt att förklara hur eleverna skulle visa sina kunskaper i den slutliga uppgiften, trots 

att Karolina hade formulerat ett lärandeorienterat lärandemål. En stor del av 

genomgången ägnades åt att förtydliga uppgifterna för dagens lektion i båda 

klassrummen, det var även då elevernas förståelse uppmärksammades av läraren 

genom dialog. Den dialog som fördes syftade till att bekräfta elevernas förståelse 

kring uppgifterna. I Karolinas klassrum fick två elever sätta ord på sin förståelse. I 

Saras klassrum aktiverades ett flertal elever för att ge exempel på lösningar. Innan 

det självständiga arbetet fick alla elever visa med sina tummar om de förstått 
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uppgiften. Samma metod användes i båda klassrummen för att utvärdera om 

eleverna fått träna på målen. 

Vi fick uppfattningen av att slutprodukten och visandet av kunskaper signalerades 

som viktigt av lärarna, vilket kan tyda på ett produktfokuserat synsätt på lärande. 

Ur ett teoretiskt perspektiv kan detta jämföras med prestationsorienterade motiv för 

lärande. Elever kan då fokusera på att visa sin kompetens snarare än att utveckla 

den. Att lärarna fokuserar på produkten och görandet kan dock tänkas vara naturligt 

och rimligt med tanke på elevernas ålder. Genom att eleverna arbetar med olika 

uppgifter strävar de mot det avsedda lärandet och utvecklar därmed de förmågor 

som lärandemålen behandlar. Det processfokuserade lärandet kan möjligtvis nås 

fastän lärarna fokuserar på produkten.   

Konkretisering av lärandemålen 

Angående konkretiseringen av lärandemålen finner vi det gemensamt för de båda 

lärarna att de framställdes verbalt samt med ett elevvänligt språk, då komplexa 

begrepp som passande bild och återge information förtydligades. Båda lärarna bjöd 

in sina elever till att dela sina tankar och erfarenheter kring uppgiften som 

svensklektionen behandlade. I båda lärarnas klassrum användes stödstrukturer för 

att synliggöra vad som krävdes för att uppnå lärandemålen. Detta kan signalera att 

lärarna är måna om elevernas förståelse. Eleverna får även syn på vad som krävs 

för att ta sig an uppgiften vilket i sin tur leder dem mot lärandemålet. Vidare utgick 

lärarna från elevernas tidigare kunskaper i syfte att aktivera eleverna och ge 

stöttning i uppgiften. Att lärarna återkopplade till föregående lektioner och till 

målen upprepade gånger bidrog till att innehållet placerades i en kontext, vilket 

också fungerade som stöttning för eleverna. Det var endast i Saras klass som målens 

innebörd förklarades då eleverna fick dryfta sina tankar kring betydelsen. Något 

annat som skiljer sig åt mellan lärarna var att alla elever i Saras klass arbetade mot 

samma mål. I Karolinas undervisning fick eleverna en matris med olika 

kvalitetsnivåer för lärandemålet. Matrisen delades ut utan någon diskussion om vad 
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som krävdes för att uppnå de olika nivåerna mer än att ”det krävs mycket fakta för 

att uppnå den högsta nivån”. Något annat vi uppmärksammat var att ingen av 

lärarna betonade varför det avsedda lärandet var betydelsefullt för eleverna att lära, 

vilket vi återigen anser signalerar att lärandet är underordnat uppgiften. Att lärarna 

inte betonade varför lärandet var betydelsefullt kan bero på att det blir abstrakt för 

eleverna. Det kan även bero på att lärarna för diskussioner kring det avsedda 

lärandets syfte under vissa lektioner, exempelvis vid inledande av nya 

arbetsområden. Detta sätter också Zelda ord på under intervjun då hon förknippar 

lärandemål med uppstart av nya områden. Eftersom vi observerade lektioner under 

pågående arbetsområde kan detta vara en förklaring till varför lärarna inte betonade 

betydelsen av lärandet. 

6.3 Resultat från elevintervjuer 

De elever som intervjuades från Saras klass var Vilgot, Lova och Sally. Från 

Karolinas klass intervjuades André, Moa, Oscar och Zelda. 

Vilgot 

Vilgot minns inte svensklektionens lärandemål och när intervjuaren frågar om 

varför läraren berättar om lärandemål i svenskundervisningen svarar han: ”Så vi 

kan veta vad vi ska göra så vi inte sitter där och inte vet vad vi ska göra”. Vid en 

fråga kring hur eleven brukar få visa sina kunskaper förknippar eleven detta med 

ämnet matematik och prov. Vilgot förklarar vidare att han ser ett syfte med 

svenskundervisningen då kunskaper i läsning kan användas för att kommunicera 

med andra utanför skolan. Gällande framställningen av lärandemålen uttrycker 

Vilgot att: ”De brukar visa det på tavlan typ vad vi ska göra”. Han föredrar att 

läraren ger en muntlig förklaring av lärandemål.  

Lova  

Lova kan inte återberätta målen men efter att intervjuaren repeterat dem förklarar 

hon innebörden: ”Typ att vi ska kunna skriva saker och kunna läsa dem för andra 
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och så. Man ska ju kunna rita saker som passar till texten så man inte ritar en stor 

rymdraket när man har kollat på blommor.” Vid frågan om varför lärare pratar om 

mål i svenskämnet berättar Lova att dessa behövs för att veta vad de ska göra och 

för att kunna göra detta så bra som möjligt. Vidare uttrycker hon att det är viktigt 

att erhålla kunskaper inför genomförandet av en uppgift. För att Lova ska förstå 

lärandemålen föredrar hon att läraren förklarar dem när det gäller svenskämnet. 

Hon gillar också att läraren modellerar som framkommer enligt följande: ”Och sen 

så kanske de kan visa lite hur man gör på en del och sen får man lösa den själv sen.” 

Gällande visande av sina kunskaper och få syn på sitt lärande relateras detta till 

matematik och när uppgifter rättas.  

Sally 

Sally är ensam om att kunna återberätta svensklektionens lärandemål och använder 

då begreppet ”lära” i sin beskrivning. Angående varför lärandemål behövs i 

svenskundervisningen svarar Sally: ”För att om man typ inte har några mål, då vet 

man ju inte typ när man har klarat det eller så. Om man typ bara kör på så blir det 

inte så bra.” Eleven är medveten om att lärandemål har ett syfte och att lärare inte 

gör detta endast för nöjes skull. Uppfattningen av målens framställning är att läraren 

förklarar målen för att skapa förståelse men sedan övergår fokuset till uppgiften. 

Vidare menar Sally att lärarens förklaringar och modelleringar är viktiga för hennes 

förståelse av målens innebörd. Att visa sina kunskaper relateras till arbete med 

målmappar. På detta sätt får läraren syn på hennes kunskaper och Sally anser själv 

att hon lärt sig när hon kan räcka upp handen och svara på frågor. Sally uttrycker 

ingen stress kring att vara klar med uppgifter först men betonar ändå vikten av att 

göra sitt bästa och vara noggrann. Hon nämner också att det som riskeras när någon 

inte fokuserar och gör sitt bästa är att inte lära sig det som förväntas. Om Sally inte 

klarar en uppgift är hon motiverad till att fortsätta ett tag till om det inte blir för 

jobbigt.  
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André  

André beskriver temats slutliga mål och uppgift när han ombeds att berätta om 

svensklektionens lärandemål. Intervjuaren berättar sedan målet och frågar om 

elevens uppfattning av innebörden och framställningen, vilket André inte kan svara 

på. Däremot beskriver han att syftet med lärandemålen är att eleverna ska kunna 

dem. Vidare menar André att syftet kring varför han ska tillägna sig kunskaper i 

svenskämnet är ”för att man kan ha nytta av dem i framtiden”. Om eleven behöver 

göra om en uppgift anser han sig vara motiverad till att arbeta vidare med uppgiften. 

Moa 

I likhet med André uttrycker Moa det slutliga målet för temat, dock med begreppet 

”lära”. När Moa får svensklektionens mål upprepat för sig förklarar hon innebörden 

som att lära sig söka fakta. Dessutom visar hon medvetenhet kring att kunna återge 

information. För att Moa ska förstå målen i svenskundervisningen föredrar hon att 

läraren berättar målen och vad de ska lära sig. Läraren och eleven själv får 

information om lärandet genom uppgifter som rättas menar Moa. Hon uttrycker: 

”Hon ger tillbaka uppgifterna så man kan kolla om det är rätt eller inte”. I intervjun 

framkommer det även att Moa har motivation till att ta sig an uppgifter på nytt om 

hon misslyckas och för henne är det inte viktigt att bli klar snabbt. När Moa 

beskriver nyttan med temat framkommer det att kunskaperna som de ska tillägna 

sig är viktiga inför framtiden.  

Oscar 

Den tredje eleven i Karolinas klass är Oscar och han relaterar svensklektionens 

lärandemål till temats slutuppgift och benämner syftet som ”lära sig”. Oscar 

förklarar: ”Svenska är typ ett göra färdigt-pass så man kan göra typ allt.” På frågan 

om lärandemålets innebörd visar eleven medvetenhet kring att söka information för 

att vidga sina kunskaper. Oscar relaterar även denna kunskap som nödvändig till 

framtiden, utanför skolkontexten. För honom är det viktigt att läraren berättar målet 

och ger exempel på vad han ska lära sig. Han får syn på sin utveckling efter att 
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uppgifter har rättats, föredrar att arbeta i grupp och verkar motiverad till att förbättra 

sina uppgifter om det behövs. 

Zelda 

Zelda beskriver målet med fokus på slutuppgiften för temat men efter att 

intervjuaren läst upp lektionsmålet relaterar hon det till samarbete och vikten av att 

kunna innehållet för framtiden. Vidare kopplar Zelda ihop användning av mål vid 

uppstart av nya teman. Angående framställningen av lärandemål förklarar hon att 

”vi brukar typ, ibland när vi ska ha något nytt så brukar vi typ prata om...lite senare 

så brukar vi prata om vad vi ska träna på och man ska lära sig när det temat är slut.” 

Genom att rätta uppgifter får läraren syn på elevers kunskaper och om de har tränat 

tillräckligt, vilket läraren i sin tur berättar för eleven. På så vis får eleven både visa 

och veta sina kunskaper enligt Zelda. Eleven är motiverad till att göra om uppgifter 

vid behov och associerar detta till matematikämnet. Detta då Zelda uttrycker det 

som att rätta tal i matteboken.  

6.4 Analys av elevernas uppfattningar 

I det här avsnittet analyseras vårt resultat från intervjuerna utifrån en 

innehållsanalys. De begrepp som används för att tolka vårt resultat är 

lärandeorienterad och prestationsorienterad målstruktur.  

Elevers uppfattning om svenskämnet 

När eleverna yttrar sin uppfattning av svenskämnet och berättar om syftet med att 

tillägna sig kunskaper i ämnet är det i förhållande till skolkontexten eller inför 

framtiden. Alla elever från Karolinas klass uttrycker svenskämnets nytta för 

framtiden, likaså gör Vilgot från Saras klass. Övriga elever från Saras klass 

begränsar kunskapernas användningsområden till skolkontexten. Detta kan tyda på 

att Karolina avsätter tid för att belysa svenskämnets nytta då hennes elever kan 

relatera kunskaperna som lärs i skolan till andra kontexter och framtiden. En 

utmärkande beskrivning av svenskämnet är Oscars då han å ena sidan ser nyttan för 
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framtiden å andra sidan ser ämnet som ett göra färdigt-pass (se citat under 6.3 

Oscar).  

Elevers uppfattning av lärandemål och framställning 

Tre typer av svar kan identifieras utifrån elevernas uppfattningar angående syftet 

med lärandemål i svenskundervisningen. En del menar att syftet med lärandemål är 

att tala om vad de ska göra under svensklektionerna. Ett fåtal av eleverna kan inte 

svara på varför lärandemål används. Resterande elever anser att de uppger vad 

eleverna förväntas lära. En av Saras elever Sally, utmärker sig då hon verkar ha en 

bredare syn på lärandemålens funktion i svenskämnet. Hon benämner att målen 

fungerar som en vägledning och att de synliggör när målen är uppnådda genom 

avstämning. Utan lärandemålen menar Sally att hon inte vet vart hon är på väg, ett 

görande utan att veta varför. Även Zelda utvecklar sitt svar då hon kan ge exempel 

på när lärandemål brukar användas (se citat under 6.3 Zelda). Vid nya 

arbetsområden brukar dessa diskuteras för att uppmärksamma vad eleverna ska 

träna på. Zeldas beskrivning tyder även på lärandemålens vägledande funktion då 

hon vet vad hon förväntas kunna när arbetet är slut. 

En tydlig majoritet bland eleverna föredrar att läraren framställer lärandemål 

muntligt. Vidare är exempel och modellering betydelsefullt för att konkretisera 

lärandemålen för eleverna. Att eleverna nämner muntliga framställningar kan bero 

på att de är vanligt förekommande i klassrummet. Sally sätter ord på en intressant 

företeelse som hon menar att läraren gör vid framställningen av lärandemål. Hon 

menar att läraren till en början diskuterar lärandemålen för att skapa förståelse för 

dem och sedan skiftas fokus till uppgiften, något som också bekräftas i 

observationerna. Vår uppfattning är att uppgiften och görandet måste förklaras för 

att eleverna ska kunna utveckla kunskaperna som krävs för lärandemålet. Det kan 

däremot innebära att eleverna ser lärandet och görandet som separata delar. 

Eleverna är då inte medvetna om att görandet och uppgiften är valda utifrån det 
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avsedda lärandet, särskilt om lärandemålet inte integreras som en naturlig del under 

hela lektionen.  

Elevers syn på lärande 

Eleverna skiljer sig åt gällande deras medvetenhet och syn på lärande, utifrån ett 

process- eller produktfokus. De tar fasta på olika aspekter vilket kan ge indikationer 

kring huruvida de har en process- eller produktfokuserad syn på lärande. 

Gemensamt för Karolinas elever är att de fokuserar på slutuppgiften för temat när 

de ombeds förklara lärandemålets innebörd. Under observationen ägnade Karolina 

mycket tid åt att diskutera slutuppgiften och det var även då som eleverna bjöds in 

till samtal. De elever som uppfattar att lärandemålens syfte är att informera om vad 

som ska göras är Vilgot och Lova. De använder begreppet göra för att beskriva 

lärandemålens innebörd vilket kan tyda på att uppgiften är i fokus snarare än 

lärandet. Det här kan vara till följd av att deras lärare riktade fokus på lektionens 

uppgift och använde produktfokuserade lärandemål. I motsats förklaras i stället 

innebörden av målet med begreppet lära enligt Sally, Moa, Oscar och Zelda. Ur 

Andrés svar går det inte att urskilja hans syn på lärandemålets innebörd. Att 

eleverna relaterar lärandemål till görande och uppgifter kan tänkas bero på att det 

är just dessa delar som betonas under lektionerna.  

Majoriteten av eleverna förknippar lärande och kunskaper med rättade uppgifter, 

vilket en del dessutom associerar till matematikämnet. Några elever poängterar att 

de behöver lärares bekräftelse för att förstå att de har lärt sig något. Detta anser vi 

tyder på att läraren har viktigt roll i att vägleda och göra eleverna medvetna kring 

deras lärande och progression, särskilt för elever i denna ålder. Det råder en enighet 

kring elevernas känslor vid motgångar då de alla är motiverade till att arbetade 

vidare och utveckla uppgifter. Många av dem beskriver också misstag som en 

naturlig del av lärandet. Enligt målorienteringsteorin kan denna syn innebära ett 

lärandeorienterat motiv från eleverna när det gäller ansträngning och motivation.  
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6.5 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis ser vi en rad viktiga likheter och skillnader gällande 

lärandemål i svenskundervisningen. Saras lärandemål är formulerade med 

inriktning på uppgiften och görandet till skillnad från Karolinas som fokuserar på 

kunnande. En skillnad i framställningen är i vilken omfattning som lärandemålen 

behandlas. Sara signalerar tydligt vilka lärandemålen är för lektionen. I Karolinas 

klassrum diskuteras lektionens lärandemål i mindre omfattning, hon lyfter i stället 

fram arbetet som helhet och den slutliga uppgiften. Båda lärarna lägger dock stor 

vikt vid görandet av uppgiften när de ska konkretisera lärandemålen, de framställs 

alltså produktfokuserade. I elevernas uppfattningar av lärandemål kan mönster 

identifieras i jämförelse med lärarnas skilda framställningar. Två av Saras elever 

uttrycker en produktfokuserad syn på lärande eftersom de värderar uppgiften och 

görandet, vilket indikerar på prestationsorienterade motiv för ansträngning. I Saras 

klassrum kan det därför finnas en prestationsorienterad målstruktur som även 

synliggörs i Saras framställning av lärandemålen. Det finns dock en elev i Saras 

klass som utmärker sig eftersom hon betonar lärandet, i motsats till sina 

klasskamrater. Betoning på lärandet uttrycker även Karolinas elever, en inställning 

som tyder på en processfokuserad syn på lärande. Dessa elever kan också se ett 

syfte med lärandet utanför skolkontexten och i framtiden. Karolinas klassrum 

verkar därför ha en lärandeorienterad målstruktur, vilket också framkommer då 

eleverna uttrycker ett lärandeorienterat motiv för ansträngning. Detta är intressant 

att uppmärksamma då Karolinas framställning av lärandemålet var 

produktfokuserad vilket tyder på att hennes målstruktur är prestationsorienterad. 

Att hennes elever har en lärandeorienterad syn på lärande är därför utmärkande. 

Karolinas framställning av lärandemål och elevers uppfattning står därför inte i 

relation till varandra. Däremot återspeglas Saras produktfokuserade lärandemål i 

hennes elevers produktfokuserade syn på lärande.   
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7. Slutsats och diskussion  

I denna del kommer våra forskningsfrågor att besvaras med hjälp av studiens 

resultat och analys i förhållande till tidigare forskning. Diskussionen är indelad 

utifrån våra forskningsfrågor. 

7.1 Lärarnas framställning av lärandemål i 

svenskämnet 

Kommuniceringen av lärandemålen sker muntligt i början av lektionen hos både 

Sara och Karolina genom ett elevvänligt språk och förtydligande av komplexa 

begrepp. Ur resultaten urskiljs två typer av lärandemål i lärarnas 

svenskundervisning. Det som skiljer dem åt är vilket syfte de har. Saras lärandemål 

är formulerat med inriktning på uppgiften och görandet av denna, vilket tyder på att 

det är produktfokuserat. Karolinas lärandemål är processfokuserad, då det är 

formulerat utifrån det avsedda lärandet. Men eftersom hennes framställning 

signalerar att uppgiften är det viktiga sänds ett produktfokuserad budskap. Lärarna 

har skilda fokus gällande lärandemålens formulering men framställningen är 

produktfokuserad hos dem båda. Dessa två typer av mål benämner också Grant och 

Dweck (2003), Hattie (2014) och Klapp (2015) på olika sätt men med samma 

innebörd. Produktfokuserade mål fokuserar på slutprodukt och prestation till 

skillnad från processfokuserade mål, vilka fokuserar på att elever ska förstå och 

utvecklas genom deras lärprocess.  

Holmqvist och Wennås Brante (2011) påpekar att svenska lärare tenderar att lägga 

större vikt vid upplägget och aktiviteter på lektioner snarare än innehållet och det 

som ska läras i svenskundervisningen. Det förs ingen diskussion om lärande i dessa 

klassrum och det saknas koppling till lärandemål. Vidare samtalas det inte om vad 

eleverna ska lära eller processen till hur de ska uppnå målen för svenskämnet. Vårt 

resultat bekräftar denna studie då båda lärarna fokuserade på uppgiften utan att 

benämna syftet med lärandet. Som tidigare nämnt kan detta vara naturligt i de lägre 
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årskurserna då det är genom uppgifterna som eleverna når det avsedda lärandet. 

Anledningen till att syftet inte nämns kan vara att det diskuteras vid uppstarten av 

nya arbetsområden och därför inte under varje lektion.  

En annan studie som belyser görandet i undervisning är Andersson och Palm 

(2017). De menar att när lärare diskuterar lärandemål och kriterier tillsammans med 

eleverna blir lärandet det centrala och fokus flyttas från görande till lärande. I vårt 

resultat hade både lärarna produktfokus och de diskuterade uppgifterna i syfte att 

förtydliga dessa för eleverna. Detta gjordes genom att eleverna i Karolinas klassrum 

fick en matris med olika nivåer för kvalitet. I Saras klass fick eleverna hjälp av 

stödmeningar för att veta vad som krävdes för uppgiften. För att elever ska bli 

medvetna kring lärandet av uppgifter påpekar Westlund (2013) att lärare behöver 

förtydliga för elever hur de kan utveckla medvetenhet kring vilken ansträngning 

som krävs för att uppnå lärandemål. Därmed krävs det även ett förtydligande av 

lärandemål för att eleverna ska veta vad de arbetar mot. Gemensamt för båda 

observationerna var att uppgifterna diskuterades genom konkreta exempel men inte 

det tänkta lärandet från dem. 

7.2 Elevernas uppfattningar av lärandemål och 

sambandet mellan lärarnas framställning och 

elevernas uppfattningar 

I elevernas uppfattningar av lärandemål framhåller de att en muntlig framställning 

från läraren föredras för att de ska bli medvetna om antingen vad de ska göra eller 

lära. Att den muntliga framställningen benämns av eleverna kan bero på att båda 

lärarna under observationerna använde sig av denna framställning. Vår förklaring 

till detta är att muntliga framställningar kan vara vanligt förekommande i dessa 

klassrum, vilket gör att eleverna enklast relaterar till den. Eleverna nämner också 

att de tycker om när läraren ger exempel och modellerar för att skapa förståelse. 

Detta kan relateras till Jönsson (2020) som menar att en aspekt för att uppnå 
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effektivt lärande är att elever får ta del av konkreta exempel och olika nivåer för 

kvalitet. Följden blir att elever utvecklar medvetenhet kring lärares förväntningar. 

Något att beakta är dock att det är otydligt om eleverna föredrar exempel och 

modellering i förhållande till uppgiften eller till lärandemålet. Denna otydlighet kan 

grundas i att lärandet och görandet är integrerade med varandra i lärarnas 

framställning. 

Ur elevintervjuerna framträder en omedvetenhet kring lärandemål och elevernas 

lärprocess. Alla elever har svårt att uttrycka sina uppfattningar vad gäller lärande 

och bedömning. De kan inte avgöra när ett lärande har skett utan får reda på detta 

först när en uppgift rättas eller när läraren talar om det för eleven. Däremot uttrycker 

majoriteten av eleverna en medvetenhet kring syftet att lära för framtiden. Vårt 

resultat överensstämmer med Hatties (2014) studie som menar att elever är inte 

alltid medvetna om när de uppnått målen, vad som bedöms eller när bedömningen 

sker. Detta kan relateras till Hattie och Timperley (2007) som menar att elever bör 

veta varje steg i sin lärprocess, vilket inte alltid är fallet. Elever förväntar sig ofta 

att läraren ska klargöra dessa steg, vilket tyder på omedvetenhet kring elevers eget 

lärande (Hattie & Timperley, 2007). Att eleverna verkar omedvetna och är beroende 

av lärarens vägledning kan eventuellt bero på att de inte är vana vid att ta ansvar för 

deras lärprocess i de lägre årskurserna, vilket de kanske inte heller är redo att göra 

ännu. Därmed har lärare ett ansvar i att leda eleverna till medvetenhet genom att 

samtala om dessa områden för att eleverna i framtiden ska kunna vara delaktiga i 

denna process. Westlund (2013) hävdar att svenska lärare kan använda feedback på 

ett mer effektivt och integrerat sätt i undervisningen. Syftet är att medvetandegöra 

elever om när ett lärande har skett samt att feedbacken ska vägleda dem framåt.  

I vårt resultat kan två uppfattningar av lärandemål identifieras, en produktfokuserad 

och en processfokuserad. De elever som uppfattar lärandemålet som 

produktfokuserat relaterar målet till ett görande och kopplat till en viss uppgift. Till 

skillnad från de elever som uppfattar lärandemålet som processfokuserat som i 



 39 (52) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

stället belyser lärandet från uppgiften. Resultatet pekar på en skillnad kring 

sambandet mellan elevers uppfattningar och lärares framställningar av lärandemål 

i svenskundervisningen. Saras elever uppfattar lärandemål produktfokuserat och 

hon framställde lärandemålet likaså. Sambandet mellan Saras framställning av 

lärandemålet och elevernas uppfattning är tydligt. Dock skiljer sig en elev åt genom 

hennes processfokuserade uppfattning. Karolinas lärandemål är processfokuserat 

då begreppet kunna används. Hennes framställning är dock produktfokuserad då 

uppgiften betonas som det centrala under lektionen och inte lärandet. Karolina 

signalerar därför två olika budskap till eleverna. Det finns inte ett lika tydligt 

samband mellan Karolinas framställning och elevers uppfattningar. I hennes 

elevgrupp kan vi urskilja att alla elever uppfattar lärandemål med fokus på process, 

förutom en elev som inte uttrycker sin uppfattning. Det är en intressant iakttagelse 

att eleverna uttrycker en processfokuserad syn när lärarens framställning är 

produktfokuserad. En fråga vi ställer oss är om observationslektionen är ett 

undantag och om Karolina i vanliga fall framställer lärandemål utifrån ett 

processfokus. Detta då det finns en samstämmighet i elevernas svar vad gäller det 

processfokuserade lärandet och vikten av att lära för framtiden. Att eleverna 

uttrycker liknande uppfattningar i intervjuerna kan tyda på att det vanligtvis förs 

gemensamma diskussioner i klassrummet kring lärandets syfte.  

7.3 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras och motiveras de metodval som gjorts. De för- och 

nackdelar som metoderna kan innebära lyfts fram.  

Datainsamlingsmetoden intervju synliggör elevernas åsikter, tankar och 

upplevelser. Därför får vi genom detta metodval insikt i det specifika, snarare än 

det generella eftersom vi får ta del deltagarnas unika upplevelser. Något att beakta 

är att deltagarnas svar inte alltid behöver vara samstämmiga med deras handlingar 

(Denscombe, 2018). Detta är en aspekt som därför kan påverka validiteten i studien. 

Vidare kan de intervjuades svar påverkas av intervjuareffekten vilken innebär att 
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de anpassar sina svar utifrån forskarnas identitet (Denscombe, 2018). Exempelvis 

kan eleverna tänkas svara vad de tror att vi vill höra eller för att framställa sig själva 

som duktiga. En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att data kan påverkas 

av den unika kontexten och de unika deltagarna. För vår studie kan detta exempelvis 

innebära att frågorna ställs på olika sätt för varje intervju samt att det finns 

skillnader gällande elevernas sätt att uttrycka sig. Varje elev kan därför påverka 

resultatet i en relativt stor utsträckning då deltagarna är få. Detta kan vi se i vårt 

resultat gällande Sally, hennes svar var mer utvecklade och välformulerade än 

övriga deltagare vilket kan påverka resultatet.  

Inom metoden observation bygger data på det som sker och inte bakomliggande 

förklaringar, därmed kan frågan om varför något inträffar inte besvaras i vår studie. 

Ytterligare en aspekt att beakta är huruvida vår närvaro vid observationer påverkar 

den naturliga miljön (Denscombe, 2018). Något att ta hänsyn till är att två lärare 

observerats vilket gör empirin starkt knuten till deras specifika kontext. Vidare har 

lärarna blivit informerade kring vad som undersöks och iakttas under 

observationstillfället, vilket kan resultera i att lärarna anpassar sin undervisning 

utifrån detta. Då ges inte en rättvis och naturlig bild av fenomenet. 

Vi anser att vår valda metodkombination är fördelaktig eftersom den ökar 

möjligheterna till att undersöka samstämmigheten mellan elevernas uppfattningar 

och lärares handlingar. Genom att använda denna metodkombination uppnås därför 

en bredare data, vilket vi anser ger ett mer tillförlitligt svar. Denscombe (2018) 

menar att metodkombination är fördelaktigt då denna ger en mer fullständig bild av 

ett fenomen eftersom resultaten från metoderna kan jämföras och komplettera 

varandra.  

Om vi i stället valt att göra en kvantitativ undersökning hade vi använts oss av 

enkäter och observationer. Vi hade då omformulerat frågeställningarna till mer 

slutna frågor som fokuserar på kvantitet. En fördel med denna metod är att 
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enkäterna kunde skickats till ett större antal lärare för att möjliggöra generalisering 

av vårt resultat. Genom observationer kunde vi använt oss av ett 

observationsschema för att exempelvis undersöka hur många lärare som använder 

lärandemål och hur många gånger som lärare återkommer till lärandemålen under 

lektionen.  

7.4 Resultatdiskussion 

I denna del sätts vårt resultat i relation till konsekvenser för lärarprofessionen. 

Slutligen ges förslag på fortsatt forskning inom området.  

Vårt resultat pekar på att lärarna i vår studie har ett mer produktfokuserat synsätt på 

lärande i svenskämnet. En stor del av undervisningen går åt till att diskutera och 

klargöra uppgifterna. Utifrån elevernas uppfattningar kan en omedvetenhet kring 

området anas. En anledning till detta kan vara att görandet och lärandet är 

integrerade med varandra och att läraren fortfarande behöver vägleda elever genom 

deras lärprocess. Detta eftersom elever på lågstadiet kanske inte är mogna att ta 

detta ansvar själva ännu.  

Slutsatsen efter vår undersökning stämmer överens med tidigare forskning inom 

området som betonar att ett produktfokuserat synsätt på lärande kan resultera i 

omedvetenhet hos elever. Utifrån tidigare forskning framkommer det även att det 

verkar finnas en blotta inom området lärandemål i svenskämnet och de lägre 

årskurserna, vilket gör att vår studie tillför ett elevperspektiv till detta fält. För 

lärarprofessionen innebär vårt resultat att lärare på lågstadiet har en viktig roll i att 

vägleda elever i deras lärprocess då de kanske inte är mogna att ansvar för detta på 

egen hand. Vidare anser vi att lärare behöver synliggöra vilket lärande som 

uppgifter syftar till. Även diskussioner kring bedömning och lärande generellt bör 

föras med eleverna för att de i framtiden ska kunna vara delaktiga och ta större 

ansvar för sin egen lärprocess. Att samtala om detta anser vi vara viktigt för att 

lärande och görande inte ska ses som två separata delar.  
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Utifrån den blotta som finns hade det varit fortsatt intressant att undersöka elevers 

perspektiv då vår studie är relativt småskalig. Att följa ett flertal lärare och elever 

under en längre period och vid upprepade tillfällen hade därför varit fördelaktigt för 

att uppnå ett mer generaliserbart resultat.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Vad gör du i svenska just nu? 

 

Vad är det du ska lära dig i svenska just nu? 

 

Vad var svensklektionens lärandemål? 

 

Vad innebär det?  

 

Fick du reda på målet? I så fall hur fick du reda på det? Hur gjorde din lärare för 

att förklara lärandemålet? 

 

Varför tror du läraren berättar om lärandemål i svenska? 

 

Brukar läraren prata om lärandemål i svenskundervisningen? Berättar din lärare 

om vad/varför du ska lära dig i svenskämnet? 

 

Brukar din lärare göra något för att ni ska förstå vad ni ska lära er i svenskämnet? 

(text/bild/diskussion/koppla till en kontext) 

 

Vad är viktigt för att du ska förstå lärandemål i svenskundervisningen? Vad 

behövs för att du ska förstå vad du ska lära dig? Vad behöver din lärare göra för 

att du ska förstå vad du ska lära dig? Hur förstår du målet? När förstår du målet? 

Hur är det lätt att förstå målet? 

 

Finns det något speciellt din lärare gör i svenskundervisningen som gör att du 

förstår? 

 

Hur vet läraren vad du har lärt dig i svenskämnet? Hur vet du? 
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Hur får du visa för läraren vad du har lärt dig i svenskämnet? Finns det andra sätt 

som du hellre hade velat visa dina kunskaper på? 

 

Vad tycker du är viktigt när du ska lära dig något?  

-Är det viktigt att du lär sig snabbt?  

-Är det viktigt att du blir klar med uppgifter före dina klasskompisar? 

 

Vad händer om du inte klarar en uppgift? Hur känner du när du inte klarar en 

uppgift?  

-Känner du att du inte fortsätta med uppgiften/ ge upp? 

-Känner du att du vill prova dig fram tills du har klarat uppgiften? 

 

Varför tror du att ni arbetar med just detta i svenskundervisningen? 
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Bilaga 2 

Observationsschema  

Observationsfokus 

Lärandemål i svenskundervisning 

Anteckningar 

1. Hur är lärandemålet 

formulerat/utformat? 

Process/produkt. Elevvänligt språk? 

 

2. Hur omfattande är lärandemålet? 

Avser ett tema, en lektion, en aktivitet? 

  

 

3. Vad avser lärandemålet (utifrån det 

centrala innehållet)? 

Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. 
Berättande texter och sakprosatexter. 

Språkbruk Informationssökning och källkritik.  

 

4. Hur framställs lärandemålet?  

Verbalt, visuellt 

  

 

5. När presenteras lärandemålet? I början, 

under lektionens gång, i slutet?  

  

 

6. Konkretiseras lärandemålet för eleverna? 

Hur? 

Eleverna får berätta innebörden, exemplifieras 
dem, knyts de an till en kontext, läraren 

förklarar innebörden/svåra begrepp? 

 

7. Uppmärksammar läraren eleverna på 

varför lärandemålet är av vikt?  

Varför de behöver lära sig detta? Göra detta? 

Kopplas det till en kontext? Elevers vardag? 
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8. Hur ska de uppnås?  

Vad är god kvalitet? Hur ska eleverna visa sina 

kunskaper? Hur ska eleverna veta att de är 

uppnådda? Matris? Exempel? 

 

9. Uppmärksammas elevernas förståelse? I 

så fall hur? 

Ja/nej. Hur uppmärksammas den?  
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Bilaga 3 

Informationsbrev till vårdnadshavare. 

Hej! 

Vi heter Eleonor Nyberg och Louise Persson och studerar sista terminen på 

grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan Kristianstad. I vårt examensarbete 

undersöker vi lärandemål i svenskundervisningen. För att samla material till vår 

studie kommer vi att observera klassens lärare under en lektion. Vi vill även ta del 

av elevernas uppfattningar av lärandemål genom intervjuer. Intervjuerna kommer 

pågå under ca 15 minuter och sparas som en ljudfil för att sedan transkriberas. 

Därefter kommer ljudfilerna att raderas. Inga andra personuppgifter kommer 

samlas in vilket gör att intervjuerna inte kommer kunna härledas till en specifik 

elev. Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 16 och denna blankett 

behöver därmed lämnas in till ditt barns lärare senast måndag den 19/4. 

 

Materialet kommer endast användas i denna studie och det är frivilligt att delta i 

intervjun. Eleven har även rätt att avbryta sin medverkan. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-post: 

Eleonor Nyberg: xx 

Louise Persson: xx 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att mitt barn får delta i en 

intervju:  

[  ] Ja, mitt barn får delta i en intervju. 

[  ] Nej, mitt barn får inte delta i en intervju. 

 

_______________________                                        _______________________ 
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Elevens namn                                                               Datum 

 

_______________________                                        _______________________ 

Underskrift av vårdnadshavare 1                                 Namnförtydligande  

 

_______________________                                        _______________________ 

Underskrift av vårdnadshavare 2                                 Namnförtydligande 
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Bilaga 4 

Informationsbrev till lärare. 

Hej! 

Vi heter Eleonor Nyberg och Louise Persson och studerar sista terminen på 

grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan Kristianstad. I vårt examensarbete 

undersöker vi lärandemål i svenskundervisningen. För att samla material till vår 

studie kommer vi att observera lärare under en lektion. Vi kommer även ta del av 

elevernas uppfattningar av lärandemål genom intervjuer. Vid observationen 

kommer inga personuppgifter att samlas in vilket gör att den insamlade datan inte 

kommer kunna härledas till en specifik lärare. 

 

Materialet kommer endast användas i denna studie och det är frivilligt att 

delta i observationen. Du har rätt att avbryta din medverkan. 

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: 

Eleonor Nyberg: xx 

Louise Persson: xx 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i en observation. 

 

_______________________                                        _______________________  

Namnteckning                                                              Namnförtydligande 

 

_______________________ 

Datum 

 

 


