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Abstract 
Statistics from The National Agency for Education shows that one out of five pupils in the 
municipality of Upplands-Bro does not achieve their objectives in fifth grade. Since we have 
our practical (teacher) training in this municipality we got curious to examine this issue 
closer. We chose to start from teachers’ perspective and a local picture of teachers’ 
understandings of the national test in Swedish and also how they work to get hold of the 
problem. To find out we interviewed eight qualified teachers. Our study starts from two main 
questions at issue: What factors can, according to the teachers in the municipality of 
Upplands-Bro, affect a pupil to not achieve the national objectives in Swedish? What 
strategies do the teachers in the municipality of Upplands-Bro use to get their pupils to 
achieve the national objectives? With theoretical literature our background takes form, with a 
start from The National Agency for Education rapport (2001) ”Utan fullständiga betyg”, the 
Ecological Systems Theory of Bronfenbrenner, the objectives in Swedish, the national tests 
background and purpose, the schools responsibility and policy and parts from today’s school 
debate. The results from this study show that all of our respondents think that they work 
active towards the objectives in Swedish, but it come to light that the course of action tell 
apart. There is no homogeneous view regarding the understandings of the national test which 
is rather interesting since the national test is suppose to guarantee the pupils right to an 
equivalent education all over the country. With this different within a municipality, you can 
wonder how much it can differ in the whole nation. 

 

Sammanfattning 
Statistik från Skolverket (2006) visar att ungefär var femte elev i Upplands-Bro Kommun inte 
klarar det nationella ämnesprovet i svenska för skolår 5. Då vi har vår verksamhetsförlagda 
utbildning i denna kommun blev vi nyfikna på att undersöka detta närmare. Vi valde att utgå 
från ett lärarperspektiv och en lokal bild av lärarnas uppfattningar av det nationella 
ämnesprovet i svenska och hur de arbetar för att komma åt problemet. För att ta reda på det 
använde vi oss av intervjuer med åtta behöriga lärare. Vår studie utgår från två 
frågeställningar: Vilka faktorer kan enligt lärarna i Upplands-Bro Kommun påverka att en 
elev inte når de nationella målen i svenska? Vilka målstrategier har lärarna i Upplands-Bro 
Kommun för att eleverna ska uppnå de nationella målen? Med hjälp av teoretisk litteratur 
formas vår bakgrundsdel, med utgångspunkt från Skolverkets rapport (2001), ”Utan 
fullständiga betyg”, Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, målen i svenska, det 
nationella ämnesprovens bakgrund och syfte, skolans ansvar och styrdokument och delar ur 
dagens skoldebatt. Resultatet av denna undersökning visar att samtliga respondenter anser att 
de aktivt arbetar mot målen i svenska, men det framkommer att vägen dit ser olika ut. Det 
finns heller inte någon enhetlig samsyn när det gäller uppfattningar av det nationella 
ämnesprovet vilket är intressant då det nationella ämnesprovet ska säkra elevernas rätt till en 
likvärdig utbildning över hela landet. Med denna skillnad i en och samma kommun kan man 
undra hur det kan skilja sig i hela riket. 
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 Förord 
Vi går vår femte termin på Lärarhögskolan och skriver en c-uppsats inom inriktningen språk 
och språkutveckling. Idén till vår uppsats uppkom i samband med vår verksamhetsförlagda 
utbildning där vi sett elever både lyckas och misslyckats med att nå skolans mål. Då vi båda 
har tänkt söka arbete inom skolans tidigare år fann vi det ytterst betydelsefullt att skriva om 
vilka faktorer och omständigheter som kan påverka eleverna, i och utanför skolan. Vi förstod 
ganska snabbt att ämnet är stort och inte rymmer de tio veckor vi har till förfogande. Därför 
valde vi att fokusera på vilka faktorer som kan påverka att vissa elever inte når målen för 
skolår 5 i Upplands-Bro Kommun.  
       Med hjälp av intervjuer med åtta lärare i Upplands-Bro Kommun, får vi en lokal bild av 
deras uppfattningar och hur de arbetar för att komma åt problemet. Med hjälp av teoretisk 
litteratur och tidigare forskning får vi en nationell bild av vad som kan påverka att elever inte 
når målen. Kunskapen som dessa resultat ger kan vi förhoppningsvis senare ta hjälp av i vår 
framtida profession för att förstå och hjälpa alla våra elever att nå de nationella målen. 
       I detta uppsatsarbete finns olika perspektiv på faktorer som påverkar att vissa elever når, 
eller inte når, skolans mål. Med hjälp av teoretisk litteratur, främst från Skolverket har vi 
funnit stöd för vår studie. 
       Under arbetets gång har vi berikat varandra och utvecklats tillsammans. Detta har skapat 
ett gemensamt lärande, som har utmynnat i vårt examensarbete. Vi har ett gemensamt ansvar 
för alla delar i arbetet. 
       Vi vill tacka de åtta lärarna som tog sig tid att, trots stor arbetsbelastning, delta i 
intervjuerna. Ett särskilt tack till Jenny Magnusson som genom sin uppmuntrande och 
stimulerande handledning har varit ett ovärderligt stöd under hela arbetet. 

 
Stockholm 2007-12-12 

 

Malin Frank och Susanne Valldor 
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2. Inledning 
Utbildning har en central betydelse för såväl den enskilde individen som för hela samhället. 
Utbildning ger människor bättre förutsättningar att få arbete och att möta förändringarna i 
samhället och på arbetsmarknaden både i Sverige och i Europa (Utbildningsdepartementet, 
2004). I dagens informationssamhälle innebär det ett stort hinder att inte kunna ta till sig 
information av textuell art. Samhällets krav på att kunna läsa och skriva ökar, därför är det av 
stor betydelse att förskolan och skolan förstärker sina insatser för att så många som möjligt 
ska utveckla en god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt (Myrberg, 2007-
09-05). En god läs- och skrivutveckling förutsätter en medveten och målinriktad läs- och 
skrivpedagogik även efter de inledande skolåren. Språkförmågan har därmed en enorm 
betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är ett av 
skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Det 
svenska språket är som sagt en viktig del i vårt samhälle och svenskämnet utgör indirekt det 
största ämnesområdet i grundskolan. ”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna 
möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att 
uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater”(Skolverket, 2007a).  
      Trots detta halkar de svenska eleverna efter i skolan och lär sig allt mindre – var fjärde 
elev lämnar till exempel grundskolan utan tillräckliga kunskaper (Svenskt näringsliv, 2006-
11-09). I Upplands-Bro Kommun visar statistiken (Upplands-Bro Kommun, 2006:50) att 
ungefär var femte elev inte klarar målen i svenska för skolår 5. Dessa siffror har varit relativt 
konstanta det senaste fyra åren. Vi har valt att på lokal nivå, undersöka vilka faktorer som kan 
påverka att eleverna i skolår 5, i Upplands-Bro Kommun, inte klarar de nationella målen i 
svenska. Eftersom vår utbildning ger oss behörighet upp till skolår 6 är det rimligt att vi 
koncentrerar oss på de tidiga åldrarna i grundskolan.  
       Den tidigaste nationella kunskapskontrollen sker i dagens skola i skolår 5, dessa kallas 
nationella ämnesprov eller nationella prov. De nationella proven ska motsvara de kunskaper 
eleverna förväntas förvärva, det vill säga målen i svenska, engelska och matematik 
(Skolverket, 2007-09-25). De nationella proven utgör en del av den slutliga bedömningen 
läraren gör innan eleverna börjar skolår 6, som i Upplands-Bro Kommun, med ett undantag, 
innebär en annan skola och nya lärare.  
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3. Syfte  
Syftet med vårt arbete är att med hjälp av intervjuer och en litteraturöversikt få en bild av vad 
det kan bero på att var femte elev i Upplands-Bro Kommun inte klarar de nationella målen i 
svenska för skolår 5. Statistik från Skolverket (2006) ligger till grund för vår undersökning. 
Kunskapen som dessa resultat ger kan vi förhoppningsvis senare ta hjälp av i vår framtida 
profession för att förstå och hjälpa alla våra elever att nå de nationella målen. Utifrån vårt 
syfte har vi formulerat två frågeställningar. 

4. Frågeställningar 
• Vilka faktorer kan enligt lärarna i Upplands-Bro Kommun påverka att en elev inte når 

de nationella målen i svenska? 
• Vilka målstrategier har lärarna i Upplands-Bro Kommun för att eleverna ska uppnå de 

nationella målen? 

5. Avgränsning 
Vi har valt att ur ett lärarperspektiv fokusera på lärarnas uppfattningar, faktorer och orsaker 
till hur det kan komma sig att vissa elever inte når målen, men även på vad som kan 
avhjälpas, mildras eller förbättras så att målen nås. Anledningen till varför vi inte lägger så 
stor vikt vid åtgärder är att vi måste begränsa oss. Vi låter därmed en fördjupning i 
åtgärdsprogram och uppföljning lämnas åt vidare forskning.  
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6. Bakgrund  
Vi utgår från statistik från Skolverket (2006) som visar att ungefär var femte elev i Upplands-
Bro Kommun inte klarar de nationella målen i svenska för skolår 5. Nedan visas en tabell hur 
statistiken sett ut de senaste åren, och vi konstaterar att procentantalet elever som klarat de 
nationella ämnesproven i svenska inte har förändrats nämnvärt under de senaste fyra åren, 
med undantag för en svacka år 20051. 

6.1. Tabell 
 
År 2003 2004 2005 2006 2007 
Svenska (%) 88 82 62 78  

Antal elever i procent som klarat alla delprov. (Upplands - Bro Kommun, 2006:50) 

7. Skolans ansvar och styrdokument 
Varje skola har viss frihet och handlingsutrymme att utforma sin verksamhet utifrån 
skollagen, läroplanen (Lpo 94), kursplanen och skolplanen. Skollagen ligger som grund för 
läroplanen och i den formuleras bland annat värdegrunden. Läroplanen betonar en helhetssyn 
på elevers kunskaper och kunskapsutveckling. Ett komplement till läroplanen är kursplaner 
och timplaner (Wik & Hellgren, 2006). I och med att formuleringarna i Lpo 94 är så allmänna 
har de kommunala skolpolitikerna fått ökad möjlighet till en flexibel tolkning av de statliga 
syftena och på så sätt har kommunerna fått ökad befogenhet att skapa den 
utbildningsorganisation som de önskar och anser sig behöva med stöd i kursplaner och 
timplaner.  
       Kursplaner och betygskriterier för grundskolan tar upp två typer av mål, mål att sträva 
mot och mål att uppnå. Målen att uppnå anger miniminivån av kunskaper som ska ha uppnåtts 
efter skolår 5 respektive skolår 9. Mål att sträva mot anger den inriktning som undervisningen 
ska ha. Sättet att arbeta med dessa mål är fritt för skolorna, så länge man följer skollagen.  
       Tanken med skolplanerna är att de ska tjäna som kommunens direkta styrinstrument för 
skolans verksamhet och personal, realiserade i ekonomiska resurser samt 
områdesprioriteringar som t.ex. elever i behov av särskilt stöd (Malmgren Hansen, 2002).  
       I Upplands-Bro Kommun utgör bildningsplanen kommunens skolplan, tillsammans med 
beslut om årsbudget för varje enskilt år under bildningsplanens giltighetstid - där ekonomi, 
prestationer och kvalitetsmål redovisas för varje verksamhetsområde. Bildningsplanens 
avsnitt om uppföljning och utvärdering av verksamheten syftar till att säkerställa att de 
nationella målen nås. Bildningsnämnden ska även se till att åtgärder vidtas för att de 
nationella målen för utbildningsverksamheten nås (Upplands-Bro Kommun, 2007-09-25). 
       På skolnivå ansvarar rektorn för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans 
resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, till målen i skolplanen 
och den lokala arbetsplanen (Lärarnas Riksförbund, 2005). 
                                                

1 Resultaten från de nationella ämnesproven i skolår 5 samlas inte in för hela Sverige inom ramen för den 
ordinarie statistikinsamlingen på Skolverket. Ämnesproven tillhör en särskild insamling, baserad på ett urval 
skolor, och redovisas separat (Upplysningstjänsten vid Skolverket, 2007-12-11). Resultaten för år 2005 
(Skolverket, 2005b) visar att det är cirka 10 % av eleverna som inte klarar målen i de olika delproven i svenska. 
År 2006 (Skolverket, 2007-12-10) var det mellan 4 och 12 % av eleverna som inte når upp till kravnivån för de 
olika delproven i svenska. Resultaten mellan åren 2005-2006 visar ett högre snitt över hela riket jämfört med 
Upplands-Bro Kommun. 
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7.1. Den nya regeringen inför nya mål 
År 2006 fick vi ny regering vilket kommer att innebär stora förändringar i skolan. Alliansen 
önskar tydligare nationella kunskapsmål. Nya mål i svenska ska införas för skolår 3, som en 
första kontrollstation i form av ett nationellt prov, med fokus på läsning och skrivning. Ett av 
de största argumenten för införandet av ett nationellt prov i skolår 3, är att synliggöra den 
enskilda eleven och på så sätt kunna sätta in stödinsatser så tidigt som möjligt för att i 
förlängningen kunna hjälpa eleverna att nå målen i skolår 5. De nationella målen ska skapa en 
tydlighet åt både lärare och föräldrar vad eleverna ska kunna när de lämnar skolår 3 (Dagens 
Nyheter, 2007-11-29). De elever som inte uppnått godtagbara kunskaper i läsning, skrivning 
och räkning i skolår 3, ska kunna ställa krav på kommunen så att de får hjälp 
(Skånemoderaterna, 2007- 09-30). De nationella proven i skolår 3 ska börja användas under 
vårterminen 2009.  

7.2. De nationella ämnesproven – bakgrund och syften 
I samband med införandet av folkskolan 1842 var det den enskilde lärarens ansvar att bedöma 
och betygsätta eleverna. Det reste dock runt skolinspektörer i landet för att kontrollera och 
utvärdera undervisningens kvalitet vid de olika skolorna, som en form av extern bedömning. 
Kontrollen av elevernas kunskaper skedde genom muntliga förhör. Sedan 1940-talet har det i 
svensk skola funnits nationella och professionellt konstruerade prov. De första nationella 
proven, de så kallade standardproven, infördes för att allt fler elever ville börja realskolan och 
att de betyg som sattes i folkskolan representerade så olika kunskaper att de inte dög för urval. 
Standardproven skulle se till att säkra betygsfördelningen på en nationell nivå och på så sätt 
bli mer likvärdig2. En uppgift som fortfarande är aktuell för dagens nationella prov 
(Skolverket, 2005a).  
       Statens sätt att styra skolan ändrades under 1990-talet från regelstyrning till mål- och 
resultatstyrning. Det innebar att man från centralt håll inte längre i läroplaner och kursplaner 
talar om vilket stoff undervisningen skall bygga på eller hur den ska gå till. 1990-talets 
kunskapssyn med en förskjutning mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av 
olika kunskapsområden kom t. e. x. tydligt att avspegla sig i ämnesproven för skolår 5. För att 
pröva elevens kunskaper mot mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
utvecklades ämnesprov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk 
(Skolverket, 2007-09-25).           

För de nationella provens del var det främst övergången från ett relativt betygssystem 
till ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem som var den stora förändringen. De nya 
nationella proven i grundskolan fick 1996 namnet nationellt ämnesprov och har varit i bruk i 
lite mer än tio år. ”Under denna tid har det skett förändringar vilket gör att provsystemet idag 
inte ser ut som det gjorde i mitten på 1990-talet ”(Skolverket, 2005a). Samhället har genom 
åren förändrats och det har även styrdokumenten gjort, idag är det viktigt att kunna utforska 
och kommunicera med sin omgivning. Det avspeglas i de nationella proven där 
kommunikation har blivit en viktig del (Gipps, 1994). 
       Utgångspunkten när det gällde ämnesproven för skolår 5 var att de skulle vara 
obligatoriska att genomföra, men i samband med regeringsskiftet 1994 ändrades detta. Det är 
idag kommunernas skyldighet att se till att alla elever når målen och användningen av 
                                                

2 En likvärdig utbildning innebär enligt skollagen (Utbildningsdepartementet, 2002) att alla elever skall ges lika 
möjligheter, oavsett ekonomisk och social bakgrund, kön och bostadsort, till en utbildning som håller jämförbar 
kvalitet. Men det innebär inte att utbildningen ser likadan ut över hela landet. Hur mycket resurser en skola har 
eller vilken pedagogik läraren använder kan skilja sig åt från skola till skola. Trots detta skall alla elever ha 
samma möjligheter att nå de nationella målen ifråga om kunskaper och värdegrund. 



 
 

12 

ämnesproven är nära nog 100-procentig (Skolverket, 2007-09-25). Ämnesproven för skolår 5 
kan användas för att bedöma elevernas kunskapsutveckling (a.a.).  
       Enligt Skolverket (2005a) ska ämnesproven ses som en länk i en kedja som börjar med de 
diagnostiska materialen i svenska, fortsätter med ämnesproven för skolår 5 och 
diagnosmaterialen i svenska skolår 6-9, för att för grundskolans del avslutas med 
ämnesproven för skolår 9.  
       Utgångspunkterna vid konstruktion av ämnesproven är läroplanens syn på kunskap och 
lärande, kursplanerna i respektive ämnen och framförallt de mål att uppnå som beskrivs där 
men även vad som står om bedömningens inriktning i anslutning till betygskriterierna 
(Skolverket, 2007-09-25).   
       Ämnesproven i skolår 5 ska vara ett stöd vid en kvalitativ analys och bedömning av 
elevers starka respektive svaga sidor. De kan även ligga till grund för den fortsatta inlärningen 
och undervisningen. De nationella ämnesproven i skolår 5 är även betydelsefulla för skolans 
egen resultatutvärdering. Det nationella provsystemet skall konkretisera kursmål och 
betygskriterier och bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna (Skolverket, 2005a). 
Ämnesproven bygger inte på något visst arbetssätt och givetvis inte heller på några speciella 
läromedel. Uppgifterna ska lösas både individuellt och i grupp. Det bör betonas att 
ämnesproven i skolår 5 inte har till syfte att rangordna elever eller att ge underlag för någon 
typ av betygssättning. Elevers resultat på ämnesproven tillsammans med lärarens övriga 
bedömning kan sammanfattas i en kunskapsprofil. Denna kan vara ett underlag för 
utvecklingssamtal mellan elev, föräldrar och lärare (Skolverket, 2007b). Mycket är vunnet om 
proven bekräftar vad läraren redan tidigare kände till om elevens styrkor och svagheter. Det är 
i så fall ett tecken på likvärdighet i utbildningen trots att undervisningen varierar både till 
innehåll och uppläggning mellan skolor (Gustafsson & Myrberg, 2002). 

7.3. Nationella mål i svenska skolår 5 
Eleverna skall i slutet av det femte skolåret ha uppnått följande mål; 

1. Kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och 
saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt 
reflektera över texter, (Del 1, 2, 4, 5, se Bilaga 4) 

2. Kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation, 
(Del 3, 4, se Bilaga 4)  

3. Kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 
levande, (Del 4, se Bilaga 4)  

4. Kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för 
stavning samt kunna använda ordlista. (Del 3, 4, se Bilaga 4) (Skolverket, 2007a) 

7.4. Faktorer som kan påverka att eleverna inte når målen 
Vi har tagit upp två aspekter nedan som båda visar på hur man kan kategorisera faktorer som 
påverkar den enskilda individen. Den ena är Bronfenbrenner (1979) som tar upp hur olika 
miljöer direkt och indirekt kan påverka eleven. Skolverket (2001) är mer precisa och har ett 
annat, men delvis liknande system. De visar hur de kategoriserar faktorer som kan påverka en 
elevs resultat. I båda fallen rör indelningarna mer än en aspekt. 

7.4.1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori  
Bronfenbrenner (1979) menar att människan lever i interaktion med sin omgivning och att den 
miljö som en individ lever/växer upp i påverkar hur denne blir som person och på vilket sätt 
omgivningen ser på individen. Bronfenbrenners (a.a.) modell av den ekologiska strukturen i 
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miljön består utav fyra olika system, där varje system ryms inuti den andra. Dessa system är 
mikro- meso- exo- samt makrosystem.  

Makrosystem är ett system som ligger utanför individens direktmiljö på ett nationellt 
plan, och som får indirekta konsekvenser för den verklighet individen möter i sina närmiljöer. 
Makrosystemet består bl.a. av regeringens och riksdagens beslut om läroplanens organisation 
och även samhällets värderingar. 

Exosystem är det system som ligger utanför individens direktmiljö men som ändå får 
indirekta konsekvenser för individens utveckling. Det kan vara egenskaper hos kommunala 
förvaltningar (Barn- och utbildningsnämnden, skolplan), kommunens ekonomi likaväl som 
boendemiljön, föräldrars arbetsvillkor samt massmedia som får konsekvenser för eleven. 

Mesosystem handlar om relationer mellan skolans alla miljöer, som olika individer och 
yrkesgrupper, klassrum och yttre miljö. Enligt Bronfenbrenner (a.a.) handlar mesosystem om 
relationerna mellan olika närmiljöer, hur de hänger samman och hur individens utveckling är 
beroende av dem.  

Mikrosystem är individens närmiljö, exempelvis familjen, släkten, kamrater, grannar, 
förskolan, skolan och/eller arbetet. Individen kommer successivt att ingå i flera mikrosystem 
samtidigt allteftersom individen växer upp.  

Dessa system av miljöer kan både direkt och indirekt påverka eleven, och det som 
påverkar eleven kan också i förlängningen inverka på dess studieresultat, elevens prestationer 
och måluppfyllanden. 

 

 
 
Figur: Anderssons tolkning av Bronfenbrenners modell (Andersson 1986, s.21) 

7.4.2. Skolverkets kategorisering 
Enligt rapporten, Utan fullständiga betyg (Skolverket, 2001), kan man dela in orsakerna till 
att vissa elever inte når målen i tre huvudkategorier, processrelaterade faktorer, 
individrelaterade faktorer och systemrelaterade faktorer.  
      Till de processrelaterade faktorerna räknas bland annat: Skolans förhållningssätt och 
attityder till elever och föräldrar, stödinsatsernas omfattning och karaktär, tillämpningen av 
arbetssätt anpassade efter elevens förutsättningar och behov, skolans sätt att tydliggöra krav 
och förväntningar.  
       Till de individrelaterade faktorerna räknas bl.a. elevernas sociala situation, elevernas 
personliga egenskaper, elevernas attityder till skolan, skolarbetet och elevernas svårigheter att 
lära.  
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       Till de systemrelaterade faktorerna räknas bl.a. kursplaner och de nationella 
ämnesproven. Vi har valt att ta upp de mest centrala delarna av faktorerna ovan, och de delar 
som det finns forskning om. 

7.4.3. Processrelaterade faktorer 

7.4.3.1.  Lärarkompetens  
Gustafsson & Myrberg (2002) menar att lärarkompetensen, utbildning och erfarenheter, är 
den enskilt mest betydelsefulla faktorn för den enskilde elevens kunskaper, färdigheter och 
därmed dess studieresultat.  

Enligt Gustafsson & Myrberg (a.a.) anpassar erfarna och välutbildade lärare sin 
undervisning så att den passar olika elevers behov, de har tillgång till en bred repertoar av 
undervisningsmetoder, har ett vitt spektrum av interaktionsstilar och strategier som kan 
tillämpas för olika elevgrupper, de presenterar information klart och entusiastiskt, skapar 
motivation genom att vädja till elevernas nyfikenhet och intresse, och genom att visa på 
uppgifternas relevans; strukturerar materialet, samt ställer mer komplexa frågor, och fångar 
upp och vidareutvecklar elevernas idéer.  

När en elev inte uppnår målen och kategoriseras som i behov av hjälp, är det i första 
hand lärarens uppgift att anpassa undervisningen så att eleven lyckas uppnå målen (Wihlborg, 
2006).   

7.4.3.2.  Tidiga stödinsatser 
Ett av skolans uppdrag är att ge eleverna goda förutsättningar att nå målen för utbildningen. I 
skollagens bestämmelse framkommer att utbildningen skall ge eleverna kunskaper och 
färdigheter, samt i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Läroplanerna betonar skolans 
kunskapsuppdrag men ställer också krav på att den pedagogiska verksamheten utformas 
utifrån elevernas förutsättningar och behov (SOU, 2007).  
       I grundskolan ställs krav på utredning om det framkommer att eleven kan ha behov av 
särskilt stöd. Visar utredningen att eleven behöver särskilt stöd för att uppnå målen i 
läroplanen och kursplaner skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Programmet 
skall omfatta elevens hela skolsituation och beskriva elevens behov, hur dessa skall 
tillgodoses och hur uppföljning och utvärdering skall ske. Eleven och elevens vårdnadshavare 
skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Syftet med bestämmelsen 
om åtgärdsprogram är att stödja en medveten planering och utvärdering av de särskilda 
stödåtgärderna . Stödet ges oftast i form av studiehandledning på modersmålet, 
stödundervisning, specialpedagogiska insatser i elevens klass, specialpedagogiska insatser i 
särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång (Skolverket, 2006a). Enligt Myrberg 
(2003) är det nödvändigt att sätta in åtgärder och motverka elevens svårigheter så tidigt som 
det är möjligt, för att kunna följa skolans uppdrag. Ju tidigare skolan sätter in stöd desto större 
chans är det att eleverna når en funktionell läs- och skrivförmåga. 

7.4.3.3.  Ekonomiska resurser 
Sambanden mellan ekonomiska resurser och pedagogiska resultat är en ständigt 
återkommande fråga i skoldebatten (Gustafsson & Myrberg, 2002). Enligt Gustafsson & 
Myrberg (a.a.) finns det inte något entydigt stöd för uppfattningen att mer ekonomiska 
resurser medför bättre pedagogiska resultat. De menar att denna uppfattning har fått betydelse 
för de beslut som fattats om resurser till skolan i Sverige. Den ekonomiska krisen i Sverige 
under 1990-talet fick stora konsekvenser inom skolans område. I många kommuner minskade 
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de ekonomiska resurserna samtidigt som barnkullarna och kraven på skolan ökade (Sveriges 
Riksdag, 2007-10- 16).  

Debatten om resurser handlar mest om pengar, men Haug (1998) menar att resurser är så 
mycket mer än pengar, t.ex. elevförutsättningar, lärarkompetens, kulturellt kapital och 
utrustning. Klasstorleken, eller antalet elever per lärare, är det resursslag som enligt 
Gustafsson & Myrberg (2002) rönt störst uppmärksamhet både i den allmänna diskussionen 
och i forskningen, vilket klart visar att bättre resultat erhålls med mindre klasser, framför allt i 
de lägre årskurserna och för elever från socioekonomiskt och utbildningsmässigt svagare 
hemmiljöer (a.a.). Dewhurst (1993) lyfter fram resultaten av brittisk forskning, och har 
intresserat sig för klasstorleken i förhållande till en vidare definition av lärande. Han menar att 
de långsiktiga effekterna av mindre klasser inte kan reduceras till att enbart gälla akademiska 
prestationer utan måste inbegripa lärande och utveckling även inom det socioemotionella 
området. 

 Enligt Carrolls (1963) finns två faktorer som klasstorlek kan tänkas påverka. Den ena är 
undervisningens kvalitet, och den andra är elevens ihärdighet eller uthållighet. Det finns också 
vissa undersökningsresultat som visar att undervisningen är av högre kvalitet i mindre klasser 
än i större klasser.  

7.4.4. Individrelaterade faktorer 

7.4.4.1.  Sociokulturella faktorer 
Det finns även andra faktorer som påverkar inlärningssituationen som t.ex. skilsmässa, 
föräldrars utbildningsnivå, arbetslöshet, psykiska och psykosociala problem hos vuxna 
(Skolverket, 1998). Skolsituationen kan också påverkas av trauman i form av tidigare 
övergrepp, upplevelser av krig och förtryck, alkoholproblem eller relationsproblem i familjen. 
Ensamhet, utanförskap, besvärliga kamratrelationer och svårigheter att få arbetsro påverkar 
också elevernas förmåga att ägna kraft åt skolarbetet (Wik & Hellgren, 2006). Ju fler av 
ovanstående problem, riskfaktorer en elev utsätts för, desto större blir skolproblemen. Även 
Skolverkets rapport (2005a), som är en omfattande undersökning, visar betydelsen av 
föräldrars utbildningsnivå och studietradition för framgångsrika studieresultat.  

7.4.4.2.  Problem med läs- och skrivinlärning 
Läsundervisningen är ofta likartad för alla eleverna i en klass. Elevernas läsning blir till 
individuella projekt som sällan utmanar deras läsning. Anpassning av undervisningen till 
elevernas olika behov innebär vanligtvis nivågruppering eller specialundervisning, där dessa 
elever ibland får lämna klassens undervisning. Det finns exempel som visar att de elever som 
lämnar klassrummet får mindre tid för att genomföra betygsgrundande uppgifter jämfört med 
klasskamraterna som deltar i den ordinarie undervisningen (PIRLS 2007-11-28). Eventuella 
svårigheter visar sig i de flesta fall i samband med läs- och skrivinlärningsstarten, men de har 
sina rötter i småbarnsårens talspråkliga utveckling. Ett antal elever klarar den inledande läs- 
och skrivinlärningen utan påtagliga problem, men utvecklas inte i takt med sina kamrater och 
med de ökande kraven i skolår 3 och uppåt. Enligt Myrberg (2003) kan det röra sig om dåliga 
strategier i läsförståelse, bristande syntaktisk förmåga, bristande förmåga att analysera ord, 
om dålig ordförrådsutveckling eller om brister i automatisering och läsflyt, ibland som en 
följd av bristande läs- och skrivstimulans i skolan och i hemmiljön.  
       Gustafsson & Myrberg (2002) visar på två olika forskningstraditioner, den 
förståelseinriktade och den hjärnfysiologiska, som ser helt olika på de bakomliggande 
faktorerna till vissa elevers läs- och skrivsvårigheter. Inom den förståelseinriktade 
traditionen beskrivs orsakerna bakom läs- och skrivsvårigheter som sociala och fokuserar 
mer på möjligheterna till inlärning än på de problem som finns. Inom den hjärnfysiologiska 
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traditionen beskrivs läsproblemen däremot som biologiska, de identifierar problematiken i 
betydelse av ordavkodning och lösningen är en individuellt anpassad pedagogik (a.a.).  

7.4.5. Systemrelaterade faktorer 
Hur kursplanerna är utformade kan ha betydelse för om eleverna når upp till målen eller 
ej. I Skolverkets rapport (2001), bedöms kursplanernas krav av alla parter (lärare, elever, 
föräldrar) ligga på en rimlig nivå. Bedömningen av elevers prestationer i de nationella 
ämnesproven är den andra systemrelaterade orsaken. Prestationer som bedöms som godkända 
på en skola är kanske otillräckliga på en annan skola. Skolverkets bedömning är att tidigare 
och tydligare kunskapsbedömningar är en viktig väg till bättre resultat. En annan viktig 
förutsättning för måluppfyllelse är att de nationella styrdokumenten verkligen styr 
utbildningen mot målen. Skolverket påpekar att kursplanerna i grundskolan behöver 
förtydligas och kunskapsuppföljningen både på nationell och på lokal nivå behöver stärkas. 
För att stödja lärare i tidigare och tydligare kunskapsbedömningar bör man utreda hur 
kursplanerna i svenska kan kompletteras med mål för de lägre årskurserna när det gäller 
språkutveckling. Skolverket (2001) bedömer att obligatorisk skriftlig information till elev och 
vårdnadshavare i skolår 5 bör införas och att de nationella proven bör vara obligatoriska. 
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8. Metod 
Vi har valt intervjun som metod i vårt forskningsarbete vilket tillåter fri interaktion mellan 
intervjuare och respondent (Kvale, 1997).  Detta är enligt Stukat (2005) en anpassningsbar 
metod, vilken kan utnyttjas både strukturerat och i mera ostrukturerade former. Intervjun som 
metod ger data av kvalitativ art och utrymme för subjektiva tolkningar i bearbetningen. 
Intervjun innebär personliga möten där respondenterna med egna ord ges möjlighet att 
utveckla tankar och erfarenheter. Kunskapen som erhålls efter analys och tolkning av resultat 
är djupgående och vilar på förståelsebasis. Kvale (a.a.) menar att ”den kvalitativa 
forskningsintervjun söker beskriva och förstå meningen hos centrala teman i den intervjuades 
livsvärld” (s.34) Vid denna intervjuform lyssnas både till direkta uttalanden från 
respondenterna, men även till vad som är underförstått. Kvale (a.a..) menar att intervjuarens 
mål ”är mer att erhålla nyanserade beskrivningar, som återger den kvalitativa mångfalden, 
alla skillnader och variationer hos ett fenomen än att komma fram till en fast kategorisering” 
(s.36). 

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju där vi med hjälp av fem ingångsfrågor 
uppnått ett viss mått av struktur, men ändå lämnat utrymme för respondenten att tala om det 
hon/han är intresserad av. I kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i 
olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonerna upplever vara relevant 
och viktigt (Bryman, 2002). ”Det avgörande är att frågorna gör det möjligt för forskaren att 
få information om hur de intervjuade upplever sin värld och sitt liv och att intervjuerna 
rymmer flexibilitet” (a.a., s.304-305). 

Intervjuer är inte replikerbara eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö och de 
sociala betingelser som gäller vid en inledande studie (a.a.).  

Då en intervjuare är närvarande har människor en viss benägenhet att försöka ge en 
positiv bild av sig själv och kanske inte svarar som flertalet andra runt omkring 
upplever/uppfattar det berörda fenomenet utan på det respondenten tror att vi vill höra eller 
som hon/han faktiskt uppfattar fenomenet. Respondenten vill förmodligen stärka eller 
åtminstone bevaka sin egen ställning och se till att hon/han inte lämnar ut information som 
kan få negativa konsekvenser för respondenten själv och/eller hennes/hans kollegor och 
medarbetare (Ekholm, Fransson & Sandström, 2002). Vi har varit medvetna om det och har 
haft det i åtanke när vi sammanställt resultatet.  

Vi övervägde att använda oss av enkätmetoden som ett komplement till 
intervjumetoden, men i valde ändock intervjumetoden. Fördelen med att använda sig av en 
enkätundersökning jämfört med att använda sig av intervjumetod är att enkäten kan hjälpa 
forskaren att nå fler respondenter och att dessa vågar vara mer sanningsenliga i sina svar. 
Nackdel med enkät kan vara att respondenten inte förstår en eller flera frågor. I intervjun 
däremot har intervjuaren möjlighet att förtydliga och omformulera frågan. Forskaren kan t.ex. 
vid en enkät inte ställa uppföljningsfrågor för att få respondenten att fördjupa sina svar. 
Risken för att forskaren får tillbaka enkäter som bara delvis är besvarade är ganska stor, 
eftersom man inte kan övervaka eller hjälpa respondenten på det sätt som är möjligt vid en 
intervju. Det är också lättare för respondenterna att aktivt bestämma sig för att inte svara på en 
viss fråga då de besvarar enkäten, jämfört med om frågan skulle ha ställts av en intervjuare. 
(Bryman, 2002) 

Mellan intervjuaren och respondenten finns en tolkningsvägg. Respondenten tolkar 
frågan och ger ett svar, intervjuaren i sin tur tolkar svaret och drar slutsatser utifrån det. Detta 
ställer höga krav dels på hur frågan är ställd och på hur respondenten väljer den formulering 
som bäst stämmer överens med vad hon/han tycker (Ekholm et al., 2002). 
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8.1. Etik 
Vi har ansträngt oss för att vid intervjutillfällena och i uppsatsen bemöta respondenterna etiskt 
korrekt. Vi har i förväg tydligt informerat om intervjuns syfte och hur vi planerat att gå 
tillväga. Detta är ett informationskrav och innebär enligt Stukat (2005) den första etiska 
principen av fyra. Vi upplyste även respondenterna om möjligheten att avböja eller avbryta 
pågående intervju och uppfyllde därmed samtyckeskravet. Vid etiskt korrekt förfarande måste 
forskaren ta hänsyn till personers anonymitet samt att se till att de uppgifter som framkommer 
i undersökningen behandlas konfidentiellt, vilket innebär att data som kan identifiera 
respondenterna eller uppgifter om enskilda i undersökningen inte redovisas (Kvale, 1997). 
Sist av de etiska principerna nämns ett nyttjandekrav som innebär att uppgifterna endast får 
användas i forskningssyfte, för att i första hand skydda individers personliga integritet 
(Bryman, 2002). Med hänsyn till respondenterna har vi valt att i vårt arbete inte nämna vem 
som har sagt vad i våra intervjuer. De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för 
forskningsändamål. 

8.2. Urval, bortfall och genomförande 
Vi har valt att göra våra intervjuer i Upplands-Bro Kommun, eftersom vi tillhör det 
partnerområdet. De nationella ämnesproven används obligatoriskt i kommunens samtliga 
skolor, med undantag för tre friskolor. Att de nationella ämnesproven i skolår 5 är 
obligatoriska är en del av den kvalitets- och uppföljningsmodell som kommunen valt 
(Ekestam, 2007-10-12) 
        Upplands-Bro är en av de större kommunerna i Stockholm till ytan men med en 
befolkning på knappt 22 000 invånare huvudsakligen koncentrerad till tätorterna Bro och 
Kungsängen. Kommunen har tio kommunala grundskolor och tre friskolor. I kommunen finns 
fem F-5 skolor, en F-4 skola och en 3-9 skola (Upplands- Bro Kommun, 2007-09-09). 
       Vi har valt att vända oss till fyra skolor, geografiskt spridda i kommunen och intervjua 
åtta lärare, två på vardera skola.  
       Valet av skolorna grundas i att vi gärna möter skolor från olika sociokulturella miljöer. 
Två av skolorna har upptagningsområden med mestadels villor och radhus, medan de andra 
två skolorna omgärdas av majoriteten hyreshus. De sistnämnda skolorna har även en större 
andel flerspråkiga elever.  Trots att vi gör en lokal undersökning kan vi anta att Upplands-Bro 
Kommun inte skiljer sig nämnvärt från andra kommuner utanför Stockholm vad gäller 
socioekonomisk och sociokulturell sammansättning. Vår uppfattning är att resultaten i viss 
mån är generaliserbara på kommuner utanför Upplands-Bro kommun. 

Vi tog telefonkontakt med rektorerna på var och en av de fyra skolorna och berättade 
kort vad vi var ute efter. Telefonsamtalet kompletterades med e-post (se Bilaga 1). Rektorn 
fick till uppgift av oss att själv välja ut två lärare som är, eller nyligen har varit, verksamma i 
skolår fem och på så sätt kommit i kontakt med de nationella ämnesproven. Rektorn återkom 
med de utvalda lärarnas e-postadresser och vi skickade e-post till lärarna (se Bilaga 2). 

Den urvalsmetod vi har använt oss av benämner Bryman (2002) snöbollsurval. Det är i 
viss bemärkelse ett slags bekvämlighetsurval. Med denna syn på urvalsprocessen ser 
forskaren till att initialt få kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för 
undersökningens tema och använder dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter 
(a.a.). Då rektorerna gav oss två lärare att intervjua på vardera skola fanns det inget bortfall 
vad vi känner till och vi förmodar att rektorerna har valt de lärare hon/han har stort förtroende 
för. Att vi inte valde att ta med alla lärare på samtliga skolor berodde på tidsbrist. 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats under delvis ostörda 
förhållanden. Vi genomförde samtliga intervjuer gemensamt för att möta alla respondenter 
personligen. Efter noga överväganden delgavs inte respondenterna intervjufrågorna (se Bilaga 
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3) i förväg, då vi önskade omedelbara och spontana reflektioner och reaktioner. Intervjuerna 
tog emellan 10-40 minuter och spelades in på mobiltelefon.  
       De nationella ämnesproven kan delvis uppfattas som en utvärdering av lärarens 
undervisning. Våra frågor kan därmed ha varit potentiellt känsliga. Vi klargjorde därför innan 
inspelningarna av intervjuerna att vi inte var där för att lägga skulden på någon utan ville 
försöka kartlägga vad som kan påverka att vissa elever inte når målen i svenska i skolår 5.   

Intervjuerna har genomförts i tidsintervallet vecka 41 till och med vecka 45. 
Intervjuerna bearbetades löpande. Vi valde att endast transkribera vissa delar av intervjuerna 
och skriva upp det mest kärnfulla svaren och de svaren som vi ansåg besvarade våra frågor. I 
sammanställningen av intervjurapporten har vi nöjt oss med att ta med sådant som har 
betydelse för de frågor som föranledde intervjun. 
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9. Resultat 
I vår studie ingår totalt åtta behöriga lärare, yrkesverksamma i Upplands-Bro Kommun. De är 
mellan 28-59 år och är eller har varit verksamma i skolår 5. Två av respondenterna är 
utbildade lärare för skolår 1-7 i samhällsorienterade ämnen och svenska, tre är 
förskoleutbildade i grunden med påbyggnad, två är utbildade lärare för skolår 1-7 i matematik 
och naturorienterade ämnen, en är utbildad mellanstadielärare för skolår 4-6. Respondenterna 
har varit verksamma som lärare mellan 5-40 år inom den kommunala skolan. Samtliga har 
genomfört minst ett nationellt ämnesprov i svenska för skolår 5. Trots att vi inte själva direkt 
valt våra respondenter har urvalet ändock blivit förvånansvärt spritt. Vi har fått en stor 
variation i lärarbakgrund och ålder. 
      I vår resultatpresentation har vi valt att utgå från våra intervjufrågor för att få en enhetlig 
struktur och för att det ska bli enklare att läsa. De övriga frågorna, fråga två t.o.m. fem, har vi 
sammanställt för att på så sätt lättast kunna läsa ut om det finns några eventuella likheter 
och/eller skillnader i respondenternas svar. Vid sammanställningen sorterade vi in svaren på 
intervjufrågorna under de frågeställningar som vi fann mest relevanta.  

9.1.  Vad kan påverka att en elev inte når de nationella målen i svenska?  

9.1.1. Processrelaterade faktorer 
Processrelaterade faktorer definieras bl.a. som lärarkompetens, tidiga stödinsatser och 
ekonomiska resurser (se för övrigt kap 7.4.3.). Lärarkompetensen, för alla lärare i alla skolår – 
framförallt de som är verksamma i de tidigare skolåren, uppfattades av ett fåtal respondenter 
vara en betydelsefull faktor till att eleverna når de nationella målen i svenska för skolår 5. 
Uppfattningarna varierade angående lärarkompetensens del i måluppfyllandet. Olika delar i 
lärarkompetensen togs upp och fokus pendlade mellan ämneskunskap, ledarskap och förmåga 
att entusiasmera eleverna. En respondent menade att en viktig del av läraryrket är att få 
eleverna att tycka att det är roligt, få dem intresserade och vilja lära sig. Det är även av stor 
betydelse att ”de får känna sig duktiga över sig själva och det de presterar”. En annan 
respondent poängterade vikten av upprepning, ”hellre en gång för mycket, än för lite”. Hon 
menade att många elever behöver upprepning för att ”stoffet verkligen ska sätta sig”.  Flera 
respondenter nämnde betydelsen av att ha en ”röd tråd” i undervisningen, ända från skolår 1 
till skolår 5, för att eleverna ska kunna känna trygghet i sin utbildning.  
       En respondent anser att vi (skolan) ställer för låga krav på eleverna, att vi sällan utmanar 
dem i deras proximala utvecklingszon3, ”jag tror att eleverna behöver utmaningar för att 
utvecklas och bli bättre”. Därutöver ansåg hon att vi lärare borde koncentrera oss mer på 
kunskapsuppdraget istället för social uppfostran, för att på det sättet få fler elever att nå 
målen. Respondenten fortsätter sitt resonemang och menar att det inte alls är konstigt att 
eleverna inte når målen ”de är ju inte i skolan till 100 % ”. Elevernas kunskapsinhämtning, 
menar hon, går förlorad då många andra ”störande moment” kommer i vägen t.ex. heja på 
parallellklassen i bandy, bibelvandring och så vidare.  Nästan alla respondenter medgav att 

                                                

3 Lev Vygotskij (1896-1934). Vygotskij skapade teorin om den proximala utvecklingszonen (ZPD) som tar 
hänsyn till många olika aspekter på inlärning och utveckling.  Proximal kan översättas med närmsta. Med 
proximala utvecklingszonen avser Vygotskij det möjliga utvecklingsområdet mellan den nivån som eleven 
befinner sig i och den nivå som eleven kan uppnå med hjälp av interaktion med en vuxen eller en mer erfaren 
elev. Vygotskij ansåg att en individ genom instruktioner och undervisning uppnår en förmåga på en högre nivå 
än vad individen på egen hand kan uppnå (Strandberg, 2006). 
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lärarens intresse utgör en stor del av undervisningsförfarandet, och därför påverkar även det 
elevernas resultat.  Ingen av respondenterna nämnde något om tidiga stödinsatser eller om de 
ekonomiska resursernas betydelse för de pedagogiska resultaten som utgjorde en del i 
Skolverkets rapport (2001). 

9.1.2. Individrelaterade faktorer      
Till de individrelaterade faktorerna räknas bl.a. familjen och elevens personliga egenskaper 
och färdigheter. Respondenterna nämnde olika faktorer hos eleverna som de ansåg ha 
betydelse för deras studieresultat. En menar att ”intelligens och begåvning är en 
grundförutsättning men inte så väldigt avgörande” hon belyser istället vikten av att få 
eleverna att vilja lära sig, att de får ”en inre motor”. Andra faktorer som nämndes var 
kunskapsnivå, läsförmåga, koncentrationsförmåga. Faktorer som enskilda respondenter 
uppfattade kan påverka var om en elev har dyslexi eller någon annan form av läs- och 
skrivsvårigheter. En respondent beskriver sina egna erfarenheter, ”det som har varit vanligast 
hos mina elever är utländsk bakgrund, de pratar inte lika mycket svenska hemma”. En annan 
respondent såg stökiga klasser som en faktor, hon upplever det som ett problem då detta gör 
att eleverna missar mycket av kunskapsinhämtningen då tiden går åt till att få eleverna att sitta 
stilla och vara tysta. Hon förklarade att ”hälften av tiden går åt till social uppfostran istället 
för undervisning”. En annan respondent menade att det har betydelse för målen i skolår 5, att 
eleverna knäcker läskoden innan höstterminens slut i skolår 1 och att man sedan ägnar 
vårterminen åt att ”nöta in” läsningen så att eleverna får kontinuitet i sin läsning. Därefter 
förklarar hon att om kodknäckningen tar hela året och ”eleverna sedan tar sommarlov i 10 
veckor får man i stort sett börja om igen i 2:an”. En tredje respondent påpekade att hon tror 
att eleverna läser för lite överlag och att de hela tiden blir matade med information, 
framförallt utanför skolan. Många elever lever i en digital värld, där fantasi och information 
redan är serverat, vilket kan göra att de inte behöver tänka och eller har tid att fantisera själva. 
Enligt denne respondent märks det tydligast när eleverna ska skapa egna berättelser. 

9.1.3. Systemrelaterade faktorer 
Klassrumsmiljön och skolmiljön är några begrepp som faller under de systemrelaterade 
faktorerna. En respondent tog upp dessa som en potentiell orsak till att vissa elever kan ha 
svårt att nå målen . En annan faktor är tiden, det råder tidspress ”för mycket stoff och för lite 
tid, det är så mycket som ska hinnas med”. Endast en respondent ser det nationella 
ämnesprovet som en bidragande faktor till att vissa elever inte klarar målen, ”jag är inte helt 
nöjd med det nationella provet i svenska”. Hon anser att det genom årens lopp har varit 
många konstiga övningar och underliga uppgifter och förklarar att inte ens hon som lärare 
ibland kan förstå syftet med vissa uppgifter och att det inte är förvånande att eleverna har 
svårt att förstå. Det är inte konstigt att inte alla elever klarar proven då en del övningar kan 
vara oprecisa med konstiga formuleringar.  

9.2.  Vad händer med de elever som inte når målen? 
  ”Det sker tyvärr inte så mycket här hos oss” var ett svar som återkom vid flera 
intervjutillfällen på frågan om vad som händer med de elever som inte når målen i svenska. 
Resurser sätts inte in i slutet på skolår 5, eftersom eleverna ändå ska byta skola. I samband 
med vårterminens slut i skolår 5 fyller lärarna i en kunskapsprofil om varje elev som sedan 
lämnas över i en överlämningskonferens, med och till den nya skolan där eleverna ska gå. 
Överlämningen sker antingen innan sommaren eller tidigt på höstterminen. Mellan vissa 
skolor fylls ingen kunskapsprofil av eleverna i, med undantag för vissa elever i särskilt behov 
av stöd, då överlämningen istället sker muntligt. På den skola där eleverna fortsätter sin 
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skolgång sker ett samarbete med specialpedagogen som sätts in så tidigt som möjligt. Det 
upprättas även en (nära) relation med föräldrarna. Fler respondenter svarar att om en elev inte 
klarar provet har hon/han ofta redan hjälp och stöd i form av speciallärare eller dylikt sedan 
tidigare. Då diagnoser och tidiga kontroller sker redan från förskoleklass har skolan möjlighet 
att hjälpa eleverna långt tidigare än i skolår 5. 

9.3.  Nationella ämnesprovet – ett verktyg? 
Samtliga respondenter menar att det nationella ämnesprovet oftast bekräftar vad de redan vet 
om eleverna och att provet i fråga endast är en del i bedömningen av eleverna i svenskämnet. 
Några respondenter ansåg att det nationella ämnesprovet i svenska fungerar som ett bra 
verktyg för att bedöma elevernas kunskaper, andra var mer tveksamma och menade att det 
fungerar ”hyfsat, det skulle kunna vara bättre, svenskan är ju inte lika konkret som 
matematiken, så de delar där jag som lärare ska göra en bedömning, t.ex. när eleverna 
skriver sina berättelser, blir svår och lite godtycklig”. En respondent anser inte att provet är 
något bra verktyg för just henne men menar ändå att ”om man är helt ny i en klass kan det 
vara ett bra verktyg, är man nyexad är det inte ens säkert att det räcker med det nationella 
provet”. En respondent betonar dock att en stor fördel med provet är att elevens resultat bli 
tydligt både för eleven själv och för föräldrarna. Ett par av respondenterna är överens om att 
de nationella ämnesproven skulle kunna bli bättre. Den respondent som tidigare menade att 
övningarna i provet kan vara en aning diffusa medger dock att detta inte påverkar hennes 
uppfattning av provet som ett bra verktyg för att bedöma elevernas kunskaper.  

9.4.  Målstrategier  
Respondenternas uppfattningar om vad de största svårigheterna för eleverna i det nationella 
ämnesprovet i svenska är, skiljer sig något åt. Svaren varierade mellan skolorna och även 
mellan respondenterna. ”Alla elever är unika och har därmed olika svårt, eller lätt, för att 
läsa, många har svårt med läsförståelsen, att läsa mellan raderna” det blir därför svårt att 
som lärare ha enbart en strategi mot målen . Olika elever kan även ha olika svårt för att nå 
målen som syftar till att tala ” somliga har svårt att motivera sina egna tankar och reflektera 
själva” och vissa elever har svårigheter med att skriva ” de skriver som krattor, blandar ihop 
it-språk med vanlig svensk stavning”.        
       Samtliga respondenterna uppfattade att de aktivt arbetar mot målen i svenska, framförallt 
med läsning ” vi arbetar enormt mycket med läsförståelse, tränar och tränar och tränar”. 
Vissa säger sig ta hänsyn till föregående års provresultat i sin undervisning genom att t.ex. 
arbeta lite extra med de färdigheter som eleverna då hade svårt med. De strategier som 
framkom genom våra intervjuer var som följer: en respondent belyser vikten av att försöka 
knyta målen till elevernas verklighet för att hon upplever att eleverna då blir mer mottagliga 
för det aktuella stoffet. En annan respondent har nyligen köpt in ett svenskmaterial som 
bygger på ”tala, läsa, skriva”, hon upplever att det är ett sätt att arbeta mot de nationella 
målen. Andra strategier som har framkommit är i stort, att eleverna ska få möjlighet att möta 
olika typer av texter och att arbeta med dem både muntligt och skriftligt, att få träna på att 
skriva berättelser och möta de olika uppgifter som finns i det nationella ämnesprovet. En 
respondent frågar ofta sina kollegor om tips och råd. 
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10. Diskussion 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka uppfattningar lärarna i Upplands-Bro 
Kommun har, angående vilka faktorer som kan påverka att en elev inte når de nationella 
målen i svenska samt vilka målstrategier lärarna har för att deras elever ska uppnå de 
nationella målen. Våra resultat visar att det finns olika aspekter och fler än en orsak till att det 
finns elever som inte når målen. De faktorer som oftast nämndes i våra intervjuer hamnar 
under rubriken individrelaterade faktorer, där elevernas egna färdigheter och kunskaper står i 
fokus. Andra faktorer som nämndes var bl.a. lärarkompetensen, skolmiljön och ämnesprovets 
svårighetsgrad . Strategierna våra respondenter använder för att eleverna ska nå målen 
varierar men våra resultat visar ändå att samtliga respondenter anser sig arbeta aktivt mot 
målen i svenska.  

10.1. Metoddiskussion 
Det kan ha betydelse för undersökningen hur lång yrkeserfarenhet och vilken utbildning 
respektive respondent har, det gör att de förmodligen har olika infallsvinklar på sitt yrke. Det 
har tydligt framkommit att ju yngre respondenterna är desto mer värde lägger de i de 
nationella ämnesproven, sedan om det beror på ålder eller erfarenhet är ytterst individuellt. 
Bristen på samsyn kan, enligt Skolverket (2003), ha flera förklaringar såsom respondenternas 
olika utbildningar, antalet gånger de genomfört de nationella ämnesproven, hur länge de 
arbetat som lärare och deras personliga referensramar. 
       Vi har tagit upp potentiellt känsliga ämnen och dessutom spelat in intervjuerna vilket kan 
ha påverkat respondenternas svar. På frågan om vad som kan påverka att vissa elever inte når 
de nationella målen i svenska, nämner endast två sin egen undervisning som en bidragande 
faktor. Att vara självutnämnande och självkritisk kan vara svårt i en situation som denna då 
man inte vill lämna ut information som kan få negativa konsekvenser för en själv och/eller ens 
kollegor (Ekholm et al, 2002).  
       Att respondenterna var medvetna om vårt intresseområde, d.v.s. språk och 
språkutveckling, kan även det ha påverkat deras svar. Risken finns då att de svarar det de tror 
att vi vill höra. Eftersom lärarna själva fick bestämma tid för intervjuerna löpte tid mellan de 
två intervjutillfällena per skola. Vi skulle kunna valt att genomföra intervjuerna med endast en 
lärare per skola, eller direkt efter varandra. Vi kunde då ha undvikit att respondenten för den 
andra intervjun kunde få förhandsinformation om våra intervjufrågor. Vi efterfrågade 
spontana reflektioner och reaktioner på våra intervjufrågor.  
       Att vi inte transkriberade hela intervjuerna kan ha varit en svaghet då risken finns att vi 
missat eventuella nyanser eller svar som i det stora hela skulle kunnat ha betydelse för 
resultatet.  

10.2. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
Utifrån Bronfenbrenners teori (1979) tolkar vi det som att det nationella ämnesprovet befinner 
sig på makronivå, då det är riksdagen som har beslutat att de nationella ämnesproven i skolår 
5 kan användas som en del i en lärares undervisning. Att kommunen använder proven knyter 
vi an till exonivån, då det är kommunen som valt att dessa skall vara obligatoriska. Det är 
även kommunen som beslutar om de ekonomiska resurserna, som i sin tur kan ha betydelse 
för de stödinsatser en skola har för att hjälpa alla elever att nå målen. Individens egenskaper 
och hemförhållanden men även lärarkompetens finner vi på meso- och mikronivå.   
     Respondenternas svar indikerar en uppfattning att de centrala faktorerna, för huruvida 
eleverna når målen eller inte, finns hos eleven i dennes olika närmiljöer och relationerna där 
emellan, d.v.s., på mikro- och mesonivå. Vi kan utifrån detta konstatera att det obligatoriska 
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nationella ämnesprovet, som ligger på makro- och exonivå, endast uppfattas som en liten del 
av faktorerna som påverkar elevernas studieresultat, då det bara utgör en del av bedömningen.   
       Om vi som lärare vill förändra vad som påverkar att vissa elever inte når målen bör man 
utifrån våra respondenters svar utgå från elevernas närmiljö, d.v.s. olika typer av 
lärarkompetenser, skol- och klassmiljö, lärarnas kravnivå och deras intressen. Att endast en 
respondent nämner provet i sig som en faktor, finner vi intressant. Trots det menar vi att en 
förändring av det nationella ämnesprovet är det som är svårast att införliva som enskild 
individ, just för att det ligger på makro- och exonivå. Då torde det, utifrån våra resultat, vara 
enklast att som lärare påverka och förändra det som sker i elevernas närmiljöer.  

10.3.  Vad kan påverka att en elev inte når de nationella målen i 
svenska?  

Lärarkompetensen anses vara en av de viktigaste faktorerna för elevernas studieresultat, enligt 
Skolverket (2001) och Myrberg (2003). Trots att några respondenter tog upp 
lärarkompetensen som en viktig faktor visar den lokala bilden ändå att fler av respondenterna 
fokuserar mer på elevernas del i måluppfyllandet. På frågan ”vad kan påverka att en elev inte 
når de nationella målen i svenska? angav de flesta respondenter endast en faktor som de anser 
påverkar elevernas studieresultat, eller olika faktorer inom en och samma domän4. Det kan 
bero på att vi ställde frågan på ett sådant sätt att de (respondenterna) uppfattade att vi var ute 
efter deras uppfattning av den enskilt största faktorn till att eleverna inte når målen. Var 
frågan möjligtvis för allmän eller för stor? Om vi hade gett våra frågor i förväg, skulle vi 
förmodligen ha fått mer omfattande och uttömmande svar. Vi inser nu i efterhand att vi även 
kunde ha ställt fler följdfrågor för att få respondenterna att utveckla sina svar och kanske 
nyanserat dem mer. 
       Det kan vara svårt att vara självkritisk i en intervjusituation. Den första intervjufrågan kan 
uppfattas som känslig då respondenterna får tillfälle att värdera sin egen kompetens. 
Lärarkompetensen kan ju uppfattas bidra till elevernas studieresultat, men eftersom vi antar 
att frågan missuppfattades kunde vi ha kommit dithän om vi hade visat mer tålamod i 
intervjun. Till vårt försvar kan påpekas att vi varken genomförde intervjuerna eller den här 
uppsatsen för att kritisera våra respondenter.  
       Endast en respondent nämnde ämnesprovet i sig som en möjlig faktor till att alla inte når 
de nationella målen, hon syftade då på otydligheter i provdelarna. En annan aspekt av 
svårigheter i provet kan vara att frågorna är för avancerat ställda för vissa elever, för det är ju 
trots allt 80 % av alla elever som faktiskt klarar ämnesprovet i svenska. Ytterligare ett 
tänkvärt perspektiv till att somliga elever inte når målen kan vara, som en annan respondent 
nämner, att vi vuxna, föräldrar och lärare, ställer för låga krav på barnen. Frågan blir då om vi 
ska förenkla och förtydliga det nationella ämnesprovet för att fler elever ska klara det eller 
kanske rentav höja kravnivån, inte bara på det nationella ämnesprovet utan på hela 
undervisningen för att eleverna ska få en mer avancerad och konkurrenskraftig utbildning 
jämfört med övriga Europa och världen. 
       Vår nuvarande regering vill införa nationella ämnesprov för skolår 3 i matematik och 
svenska. Detta anser vi indikerar ambition av en högre målnivå. Ett av de största argumenten 
för införandet av ett nationellt ämnesprov i skolår 3, är att synliggöra den enskilda eleven och 
på så sätt kunna sätta in stödinsatser så tidigt som möjligt för att i förlängningen kunna hjälpa 
eleverna att nå målen i skolår 5. De nationella målen ska skapa en tydlighet åt både lärare och 
föräldrar vad eleverna ska kunna när de lämnar skolår 3 (Dagens Nyheter, 2007-11-29). 

                                                

4 Med domän menar vi i det här fallet en kategori i skolverkets rapport (2001). 
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Kunskapskontroller kan göra läraren uppmärksam på om hon måste förbättra eller ändra något 
i sin egen undervisning, det kan även ge läraren nya insikter om eleverna och deras utveckling 
(Ejeman & Molloy, 1997). Tidigare nationella kunskapskontroller ger utöver nya insikter en 
chans för skolorna att garantera alla elever en lägsta nivå av utvärdering, uppföljning och 
stöd, och dessutom möjligheten att kunna jämföra resultaten med resten av landet. Det är 
förmodligen inte de tidiga kontrollerna i sig som i slutändan ska ge resultat, utan chansen att 
vid ett tidigare stadium följa upp och redan tidigt kunna sätta in stöd. Enligt Myrberg (2003) 
är det nödvändigt att sätta in åtgärder och motverka elevens svårigheter så tidigt som det är 
möjligt, för att kunna följa skolans uppdrag. Ju tidigare skolan sätter in stöd desto större chans 
är det att eleverna når en funktionell läs- och skrivförmåga. Tendensen att diagnostisera 
elevers problem har ökat (Skolverket, 1998). Fördelar med diagnoser är att de ger legitimitet, 
förklarar, avlastar skuld och mobiliserar resurser. Nackdelar med diagnoser är att det kan ge 
handikappidentitet, låsa tänkandet och få till följd att vi inom skolan fokuserar på barnet i 
stället för miljön, detta kan dessutom bidra till att ge ett ”vi- och de tänkande”(Snow, Burns & 
Griffin, 1998). Diagnoskulturen inom kommunerna i Sverige är olika, men man måste hela 
tiden beakta för- och nackdelarna med diagnoser, så att det inte används som ett maktmedel 
(Wik & Hellgren, 2006). Vi konstaterar att det både finns för- och nackdelar med att införa 
nationella ämnesprov i skolår 3. 
       Det finns andra strategier som antingen skulle kunna komplettera tidigare kontroller av 
elever, bl.a. fortbildning av lärare. Vår nuvarande regering är beredd att satsa 3.6 miljarder på 
lärarlyftet 2008-2010 för att bl.a. få fler verksamma inom skolan behöriga, vilket i 
förlängningen även det ger någon form av garanti för elevernas utbildning.  Här spelar 
resurser och intresse en avgörande roll. Drygt hälften av utbildningsplatserna förväntas dock 
stå tomma till det s.k. lärarlyftet som börjar vid årsskiftet 2008, eftersom tillströmningen av 
bildningssugna inte tycks bli så stor som förväntat (Dagens Nyheter 2007-11-17). 

10.4.  Vad händer med de elever som inte når målen?        
Det är kommunens skyldighet att se till att alla elever når målen och de elever som behöver 
extra hjälp och stöd måste få det. Än dock medger flertalet av våra respondenter att det inte 
händer så mycket på deras skola efter att de nationella ämnesproven genomförts, mer än 
överlämningskonferensen. Vår studie visar att det finns brister i uppföljningen efter skolår 5 
vilket framförallt kan bero på att eleverna byter skola. Kunskapsprofilen som fylls i kan tolkas 
annorlunda av den som läser, än av den om skriver. Det kan uppstå problem om den lärare på 
skolan som tar över, inte tar hänsyn till det som står skrivet i kunskapsprofilen eller rent av 
inte läser den. Det den föregående läraren uppfattar som en svaghet hos eleven behöver inte 
nödvändigtvis värderas likadant hos den nya läraren. Konsekvenserna kan bli att eleven får 
vänta längre på sitt förväntade stöd eller kanske inte får något extra stöd alls.  
       De flesta skolor i Upplands-Bro Kommun gjorde under slutet av 1990-talet om från 1-6 
skolor till F-5 skolor. Detta på grund av att förskolan blev en del av skolan som fick lokalbrist 
till följd. Vi menar att det finns en fördel med att undervisa samma elever även året efter det 
att det nationella ämnesprovet genomförts, d.v.s. i skolår 6, för att på så sätt få möjligheten att 
åtgärda och hjälpa de elever som misslyckades med provet, eller delar av det. En av 
respondenterna nämnde att det på den skola där hon arbetar har funnits resonemang kring att 
läraren flyttar med klassen till nästkommande skola, vilket många ansåg skulle gynna, 
framförallt de svagare eleverna – de som inte lyckats nå målen, för att det i sådana fall skulle 
skapas en bättre kontinuitet och trygghet. Det som talade emot att läraren skulle följa sina 
elever till nästa skola var att det då skulle innebära stora förändringar för läraren i fråga.  
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10.5.  Nationella ämnesprovet – ett verktyg? 
Avsikten är att med de nationella ämnesproven ge lärare ett stöd för bedömning av elevernas 
kunskaper. I våra intervjuer har det framkommit att samtliga respondenter anser att de 
nationella ämnesproven i svenska inte kan pröva alla ämneskunskaper hos en elev, de prövar 
t.ex. inte kunskapen av att definiera olika typer av texter, de behöver inte heller redogöra för 
sådant som de lärt sig tidigare t.ex. vad de vet om olika författare, eller om ordklasser. 
       I det nationella ämnesprovet finns ofta givna ämnen och givna rubriker som skall följas, 
det kan vara svårt om man måste skriva om något som inte alls intresserar. Det kan få till följd 
att resultatet av elevens kunskaper blir missvisande. Om eleven däremot får ett ämne som 
intresserar och som hon/han är lite mer insatt i kan det resultera i en text med ett mer 
nyanserat språk. Därutöver kan det ge eleven motivation vilket leder till att det blir mer 
lustfyllt att skriva vilket även har framkommit under en av våra intervjuer. Att eleverna inte 
får välja vad de ska skriva om kan vara en anledning till att ämnesprovet endast ses som en 
del i helhetsbedömningen. En annan aspekt är att det dessutom blir mer rättvist för eleven om 
det inte ”står och faller” vid provtillfället. Även om inte hela bedömningen grundas vid ett 
provtillfälle är mycket vunnet om ämnesprovet bekräftar vad läraren redan tidigare kände till 
om elevens styrkor och svagheter (Gustafsson & Myrberg, 2002). 

10.6. Målstrategier  
När det gäller frågan om vilka strategier respondenterna använder för att eleverna ska nå 
målen, varierade även dessa svar, men inte i samma utsträckning som när det gäller svaren om 
de nationella ämnesproven. De likheter vi ser är att de flesta använder sig av tidigare års 
provresultat. De färdigheter som eleverna haft svårigheter med då, används i upplägget av den 
nya undervisningen. Vi tolkar att de då använder sina erfarenheter för att bli bättre i sin 
profession. På så sätt kan även de nationella proven fungera som en utvärdering av lärarens 
undervisning. Vi är medvetna om att det kan finnas svårigheter med att som respondent återge 
exakt allt man gör för att eleverna ska nå målen. Därför kan våra respondenter ha svarat på det 
de uppfattar är utmärkande för just deras undervisning, vilken strategi som de finner mest 
signifikant. Mycket i en lärares vardag blir självklart för den professionella och den som 
befinner sig mitt i händelsernas centrum. Hade vi gjort en observation hade vi fått möjligheten 
att se det respondenten inte reflekterar kring och kanske ser som självklart, vilket inte 
nödvändigtvis behöver vara självklart för oss. Det viktiga i vår studie är ju trots allt att 
undersöka uppfattningar och inte att skapa en egen sanning. 
       Den svenska skolan går mot en allt mer individualiserad skolform (Skolverket, 2001:15). 
Våra resultat säger oss att de övergripande målstrategierna som sker, sker kollektivt, ett par 
enskilda exempel var ”jag arbetar extra med högläsning” och ”alla mina elever få skriva 
mycket”. Att undervisningen än så länge inte är helt individualiserad beror förmodligen på 
resurser, d.v.s. för högt antal elever per lärare. Det förvånade oss att ingen av våra 
respondenter tog upp denna faktor. I läroplanen (Lpo 94) finns meningar som syftar till att se 
individen och utgå ifrån dennes behov, förutsättningar och erfarenheter. Läroplanen säger 
alltså att och varför vi ska utgå från den enskildas behov men inte hur, vilket kan förklara att 
våra respondenters vägar mot målen ser så olika ut. 
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11. Slutsats 
Resultatet vi har fått fram i vår studie är i viss mån generaliserbart, då vi kan anta att 
Upplands-Bro Kommun inte skiljer sig nämnvärt från andra kommuner utanför Stockholm 
vad gäller socioekonomisk och sociokulturell sammansättning. För oss som blivande lärare 
anser vi dock att resultatet är betydelsefullt för vår kommande yrkesroll och även användbart i 
den mån att det speglar verksamheten ute på de skolor vi har besökt. Lärarnas inställning till 
de nationella ämnesproven, både de positiva och negativa, kommer vi förhoppningsvis att ha 
nytta av. Resultatet av denna undersökning visar att samtliga respondenter anser att de aktivt 
arbetar mot målen i svenska, men det framkommer att vägen dit ser olika ut. Enligt Skolverket 
(2003) sjunker provens reliabilitet om det är stor skillnad och variation mellan dem som 
bedömer proven. Det finns inte heller någon enhetlig samsyn när det gäller uppfattningar av 
det nationella ämnesprovet vilket är intressant då det nationella provet ska säkra elevernas rätt 
till en likvärdig utbildning över hela landet. Med denna skillnad i en och samma kommun kan 
man undra hur det kan skilja sig i hela riket.  
       Vi har utifrån resultaten i vår studie inte funnit någon enkel eller ensidig förklaring till 
hur vi ska få alla elever att nå målen i svenska. Våra respondenter ger inga entydiga svar, det 
finns olika aspekter och fler än en orsak till att det finns elever som inte klarar målen. 

12. Fortsatt forskning 
I vår studie har vi utgått från ett lärarperspektiv, hade vi istället valt att genomföra en liknande 
studie ur ett elevperspektiv, hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. Vår studie visar att 
det finns brister i uppföljningen efter skolår 5. En intressant infallsvinkel skulle då vara att 
undersöka åtgärder och åtgärdsprogram för de elever som inte klarar målen i svenska för 
skolår 5. I och med införandet av det nationella ämnesprovet i skolår 3 som förväntas ske 
vårterminen 2009, skulle det var spännande att göra en resultatutvärdering. Det skulle vara 
spännande att undersöka utifall införandet kan göra skillnad, om provet i skolår 3 får någon 
inverkan, positivt eller negativt, på elevernas resultat i det nationella ämnesprovet för skolår 
5.  
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14. Bilaga 1 
Brev till Rektor 

Vi är två tjejer som går vår femte termin på Lärarhögskolan i Stockholm. Vår inriktning är 
Språk och språkutveckling. Det har nu blivit dags att skriva examensarbete och Ni har blivit 
utvalda att ingå i vår undersökning som rör de nationella proven i svenska för skolår 5. Ni är 
en av fyra tillfrågade skolor i Upplands-Bro Kommun. Skolorna kommer inte att nämnas vid 
namn i uppsatsen och för att skydda respondenterna används pseudonymer. Ni kommer även 
att få ta del av examensarbetet när detta är klart vilket beräknas ske i slutet av januari 2008 

Vi behöver Er hjälp att träffa två lärare som nyligen har varit verksamma i skolår 5. Vårt syfte 
med undersökningen är att ta reda på lärares uppfattningar om och kring resultaten i de 
nationella proven i svenska för skolår fem. 

Vi har tagit del av statistik från Skolverket (2006) som visar på att ungefär var femte elev i 
skolår 5 i Upplands-Bro Kommun inte klarar de nationella proven i svenska. Vi är 
intresserade av, att ur ett lärarperspektiv undersöka uppfattningar och tankar kring detta. 

Tack för hjälpen! 

Med Vänliga Hälsningar 

Malin Frank och Susanne Valldor 
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15. Bilaga 2 
Brev till Lärare 

Vi är två tjejer som går vår femte termin på Lärarhögskolan i Stockholm. Vår inriktning är 
Språk och språkutveckling. Vi har nu kommit till den del av utbildningen då det har blivit 
dags att skriva examensarbete.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på lärares uppfattningar om och kring resultaten i de 
nationella proven i svenska för skolår 5. 

Vi har tagit del av statistik från Skolverket (2006) som visar på att ungefär var femte elev i 
skolår 5 i Upplands-Bro Kommun inte klarar de nationella proven i svenska. Vi är 
intresserade av, att ur ett lärarperspektiv undersöka uppfattningar och tankar kring detta. 

Vi är tacksamma för Din hjälp. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ungefär 30 min och 
förutsätter att vi kan sitta ostört, då vi har för avsikt att spela in hela intervjun. 

Skolorna kommer inte att nämnas vid namn och för att skydda Dig som respondent används 
pseudonymer. Du kommer även att få ta del av examensarbetet när detta är klart vilket 
beräknas ske i slutet av januari 2008. 

Maila gärna vilken tid som passar Dig bäst. 

Tack för hjälpen! 

Med Vänliga Hälsningar 

Malin Frank och Susanne Valldor 

 



 
 

34 

16. Bilaga 3 
Preliminära intervjufrågor 
 
Bakgrund: 
 

• Ålder 
• Kön 
• Utbildning 
• Verksamma år som lärare 
• Genomförda nationella prov 

 
Huvudfrågor: 
 

1. Vad kan påverka att en elev inte når de nationella målen i svenska?  
 
2. Vad är det eleverna inte klarar? Vilken del i de nationella proven är det som vanligtvis 

inte uppnås? 
 

3. Vilka målstrategier har du för att eleverna ska uppnå de nationella målen? 
 

4. Vad händer med de elever som inte klarar de nationella målen i svenska i skolår 5? 
 
5. Anser du att de nationella proven fungerar som ett bra verktyg för att bedöma 

elevernas kunskaper? 
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17. Bilaga 4 
Uppläggning av ämnesprov för skolår 5: 

Som ex. på vad ett ämnesprov i svenska för skolår 5 kan innehålla visas här delar ur 
läraranvisningarna till 2003/2004 års prov. 

Vad innehåller ämnesprovet i svenska? 

Provets delar kan ganska lätt integreras i undervisningen. De måste inte utföras i den följd 
som föreslås här. Gruppuppgifterna i delprov 2 och 5 är ett samarbete i svenskämnet. 

Delprov 1 är en läsförståelseuppgift som utgår från den skönlitterära texten Kajsa och 
fågeltjuvarna av Kerstin Lundberg Hahn. Till texten finns flera uppgifter knutna. 

Delprov 2 och delprov 5 är gruppuppgifter som genomförs i samarbete. Delprov 2 utgår från 
en text ur texthäftet om skolmat. Eleverna ska efter att ha läst texten lösa uppgifter, dels 
individuellt, dels i grupp. I delprov 5 är uppgiften att planera en lekplats på en skolgård med 
utgångspunkt från en sida med bilder av lekredskap.  

Delprov 3 är en läsförståelseuppgift som utgår från en faktatext om kungsörnen. Till texten 
finns flera uppgifter knutna. 

Delprov 4 är en skrivuppgift som liksom delprov 1 utgår från texten Kajsa och fågeltjuvarna. 

Delprov 6 är en bilduppgift. Eleverna arbetar två och två och diskuterar sig fram till vad de 
ser på bilden för att sedan skriva ner det de kommit fram till. 

Delprov 7 är av ett helt annat slag, nämligen elevens självbedömning. Den ger både eleven 
själv och läraren information om hur eleven ser på att tala, läsa och skriva i skolan och om hur 
säker hon känner sig i olika situationer där språket är redskapet. 

 (Uppsala Universitet, 2003/2004) 
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