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Abstrakt  
 
Mitt syfte med denna studie är att beskriva, tolka och förstå hur elever upplever att lärare 
kommunicerar de mål eleverna ska sträva mot och dem de ska uppnå, vägen mot målen, samt 
hur läraren har för avsikt att bedöma när eleven nått målen. Jag använder mig av en 
gruppintervjumetod; fokusgrupper. Jag använder mig av en analysmodell i tre steg vid 
analysen och tolkningen av fokusgruppernas utsagor. Resultatet presenterar jag i de 
beskrivningssekvenser som jag fick fram i analysen. Resultatet visar att det finns skillnader i 
huruvida lärarna kommunicerar målen och hur de i så fall gör det. Det framkommer också i 
resultatet att lärarna skiljer sig åt i deras kommunikation kring bedömningen av elevernas 
material och lärprocess.  
 
Nyckelord 
Bedömning, kommunikation, formativ bedömning, pedagogisk bedömning, summativ 
bedömning 
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Inledning 
 
Att vara lärare ställer många krav av skiftande karaktär på en människa. En viktig uppgift för 
lärare är att säkerställa att eleverna uppnår de kunskapskrav som Skolverket i läroplanen för 
det obligatoriska skolväsendet (härefter refererat till som Lpo 94) satt upp. För att elever ska 
kunna uppnå utbildningens mål krävs det att de lärare som arbetar kring eleverna har klargjort 
för eleven vilka kunskaper och förmågor som finns i läroplanen. Hur gör lärare för att nå dit? 
Detta examensarbete kommer att fokusera på hur elever upplever att lärare förmedlar de mål 
eleverna skall sträva mot och dem de skall uppnå, hur eleverna upplever att läraren förmedlar 
vägen mot målen, samt hur eleven upplever att läraren har för avsikt att bedöma när eleven 
nått dit. I den kommun där jag bor diskuteras ofta att lärare bedömer olika, dels från skola till 
skola men också inom den enskilda skolan. Det finns en möjlighet att lärare har en 
uppfattning av den information de lämnar om kriterier och mål, och att elever har en annan. 
Vad som är relevant är för mig elevens upplevelse och jag har valt att fokusera på elever vid 
en enda skola, en enskild skola. Finns det skillnader i utförande inom skolan? 
 

Syfte 
 
Att beskriva, tolka och förstå hur elever upplever att lärare kommunicerar de mål eleverna ska 
sträva mot och dem de ska uppnå, vägen mot målen, samt hur läraren har för avsikt att 
bedöma när eleven nått målen. 
 

Avgränsningar 
De målbeskrivningar som avses är dem elevernas lärare i samhällsorienterande ämnen har 
kommunicerat med eleverna. 

Bakgrund 
 

Styrdokumenten 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998), anges skolans värdegrund och uppdrag. Den undervisning 
som bedrivs i våra svenska skolor ska anpassas till varje enskilt barns förutsättningar och ska 
ha sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter. Undervisningen måste också ha ett 
språk som eleven förstår och den ska vara anpassad för att passa eleverna i det att de fortsätter 
lära sig och utveckla sina kunskaper. Under rubriken Rättigheter och skyldigheter står 
följande att läsa: 
 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, 
vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och 
deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, 
innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares 
rätt till inflytande och påverkan.    
    (Lpo 94, sid 5) 

Hur skolan ska arbeta för att uppnå detta finns också angivet: skolans uppdrag förutsätter en 
aktiv diskussion inom varje enskild skola om kunskapsbegrepp och kunskapsutveckling.  
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I LpO 94, anges följande: 
 

BEDÖMNING OCH BETYG 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har 
uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för 
respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för 
betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för 
olika kvalitetssteg. 
  
Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat 
och ställa egen och andras bedömning i relation till 
de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
 
Riktlinjer 
Läraren skall 
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje 
elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 
redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 
rektorn, 
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig 
information om elevens kunskaper i förhållande till 
kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning 
av dessa kunskaper. 

   (Lpo 94, sid 16) 
 
I enlighet med dessa strävansmål och riktlinjer för lärarens professionsutövande skall läraren 
informera elever om kriterier och mål för utbildningen på ett sådant sätt att elever kan ta det 
till sig, och dessutom själva göra bedömningar av sina resultat. Det framgår vidare att rektor 
och vårdnadshavare skall ha tillgång till den allsidiga utvärderingen av varje elevs 
kunskapsutveckling. 
 
 

I den nya målstyrningen är tanken att den professionella nivån 
ska kunna utnyttja hela sin kreativitet och uppslagsrikedom 
när det gäller att utforma verksamheten i skolan så att den 
uppfyller de mål som staten satt upp - och mer därtill. 
   (SOU 1997:121, sid 57)  

 
I Skolkommitténs slutbetänkande om skolan i en ny tid (SOU 1997:121), ansågs den 
decentralisering som skett vara såväl positiv som negativ. Till de mer positiva sidorna angavs 
att lärarna skulle få ett större utrymme för att själva ”äga” sin undervisning; undervisningen 
gick från regelstyrd till målstyrd.  
 
 
 

Teorier och tidigare forskning  

Den nya läroplanen: behaviorism, kognitivism och konstruktivism 
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Korp (2003) menar att i de tidigaste läroplanerna har fokus legat på behaviorismens teorier, 
med idéer om belöning vid önskvärt beteende och en bestraffning vid motsatsen. I en 
behavioristisk skola presenteras vilka resultat läraren belönar och vilka som inte belönas. Sen 
presenteras den väsentliga kunskapen och därefter förväntas eleven reproducera den 
presenterade informationen. Efter reproduceringen ska läraren ge respons på huruvida eleven 
har gjort rätt eller fel, vilket sedan ska resultera i belöning eller bestraffning (Korp, 2003).   
 
Korp (2003) menar vidare att många upplevde den behavioristiska teorin som ofullständig, 
vilket var orsaken till att kognitivismen växte fram och tog plats i de senare läroplanerna. En 
del av kritiken gällde att den inte tog hänsyn till icke visuella funktioner som hjärnans process 
under inlärning. Kognitivismen fokuserar på hur minnet fungerar och att den koppling som 
finns mellan korttids- och långtidsminnet inte ska förbises under inlärning. På grund av det, 
anger Korp (2003) att den kunskap som eleverna ska lära in inte ska vara alltför omfattande 
eftersom överföringen från korttidsminnet till långtidsminnet inte kan överföra alltför 
omfattande kvantiteter av kunskap. Lärarens roll i en kognitivistisk skola är att stödja eleverna 
i deras process med överföringen av kunskap. Att göra det kan till exempel innebära att 
läraren hjälper eleven att välja ut information vilken kan anses vara väsentlig. Läraren skall 
också länka ihop den nya kunskapen som valts ut med den gamla, befintliga, kunskapen som 
eleven redan har (Korp, 2003). 
 
Konstruktivismen är, enligt Korp (2003) en vidareutveckling av kognitivismen, och det är den 
teori den nuvarande läroplanen bygger på. Det de har gemensamt är att de fokuserar på det 
sätt som hjärnan bearbetar information. Konstruktivismen särskiljer sig genom att den påtalar 
betydelsen av hur hjärnan via erfarenheter eller upplevelser skapar förståelse. Eleven måste 
skapa modeller för sitt eget lärande. Det innebär att läraren inte kan bete sig på samma sätt 
som inom tidigare läroplaner, utan måste skapa situationer där eleven själv, eller i grupp, får 
lösa problem. Det skapar förutsättningar för att ny kunskap konstruerar ny djupförståelse och 
större förståelse av tidigare, redan införlivad kunskap (Korp, 2003).  
 

Vilka skillnader finns mellan den nya läroplanen, Lpo 94, och de tidigare läroplanerna? 
Den föregående läroplanen byggde på en så kallad relativ bedömningsprincip (Selghed, 2006) 
vilket innebar att elevernas betyg ställdes i relation till en normgrupp av elever. Därför 
betygsattes elever i relation till andra elever. Den betygsättning som brukades skedde efter en 
rangordningsprincip där det framgick vem som var bäst (betyget 5) och vem som var sämst 
(betyget 1). Det som betygsattes var inte i hur hög grad eleverna i fråga hade olika kunskaper 
i de olika ämnena, utan var på skalan eleven befann sig i förhållande till medelvärdet, till 
varandra. Ett sådant system, menar Selghed (2006) skapar inte en bra grogrund för samarbete; 
eleverna konkurrerar med varandra om betygen. Lpo 94’s betygsystem är ett så kallat 
kriterierelaterat system, där eleverna inte bedöms i förhållande till varandra, utan i förhållande 
till i förväg uppställda kriterier. Dessa kriterier styr enligt Selghed (2006), i bästa fall, lärarens 
betygsättning av eleven. Det läraren betygsätter är alltså elevens uppnådda kunskaper i de 
olika ämnena, eller egentligen, menar Selghed (2006), lärarens tolkning av de betygskriterier 
som finns i styrdokumenten. 
 
 
Lindström (2006) menar att skolan i och med Lpo 94 fick ett helt förändrat uppdrag, och 
därför var lärarna tvungna att förändra sitt sätt att undervisa från fokus på stoffet till fokus på 
processer och kunskapskvaliteter: 
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En förskjutning från… I riktning mot… 
Bedömning används främst för att 
kontrollera vad eleverna lärt sig 

Bedömning används även för att befrämja 
och diagnosticera lärande 

Bedömning och lärande hålls isär Bedömning av och för lärande sker 
fortlöpande 

Läraren bedömer på egen hand elevernas 
kunskaper 

Lärare och elever bedömer tillsammans var 
eleven befinner sig och hur hon kan gå vidare

Ateoretisk bedömning Bedömning grundad på teori om hur man lär 
sig inom ett bestämt kunskapsområde 

Bedömning av kunskaper och färdigheter Bedömning av förståelse av förmågor som 
kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation 
och problemlösande i realistiska situationer 

Produkter i fokus Process i fokus 
Tonvikten ligger vid de rätta svaren Tonvikten ligger vid fruktbara frågor och 

konsten att lära av erfarenheter 
Normrelaterad bedömning Mål- och kunskapsrelaterad bedömning 
Resultat redovisas i form av en totalpoäng Visar på starka och svaga sidor, 

uppmärksammar framsteg 
Elever arbetar var för sig utan tillgång till 
hjälpmedel 

Elever ger varandra gensvar och kan utnyttja 
olika former av minnesstöd och tankeverktyg 

Huvudsakligen skriftliga prov Dokumentation av olika slag, t. ex. loggar, 
portföljer, gestaltning, utställning, 
cd-rom 

     
Tabell 1 (Lindström, L. 2006, sid 12) 
 
 

Mål och bedömning ur ett elevperspektiv 

Bedömning av elevers måluppfyllelse 
Att ha en målstyrd offentlig skolverksamhet, menar dock Eriksson (1999), medför en mängd 
problem. Ett av problemen kan vara att målen är för generella och inte nog specifika. För att 
en målstyrning av skolan skall fungera krävs alltså klara och tydliga mål, formulerade så att 
de lämnar mycket litet utrymme för feltolkningar. Målen måste vara entydiga.  
 
Johansson (2002) menar att om skolan ska ha en möjlighet att arbeta mot läroplanens mål om 
personligt ansvar, och utvecklandet av förmågan att själv bedöma sina resultat krävs det att 
eleven har en djup kännedom om läroplanens och kursplanernas mål.  
 
Pettersson (2005) menar att bedömningen av elevernas lärande i den nya målstyrda skolan 
ställer andra krav på läraren än de som tidigare fanns. : 
 

Det nya sättet att bedöma, där läraren måste vara 
övertygad om att varje elev har tillräckliga kunskaper 
inom varje kunskapsområde, bör lärarna därför få 
möjlighet att diskutera och analysera. Men det är inte 
bara lärarna som behöver få ökad tid för bedömning 
och analys, det behöver också den elev få som ska bli 
bedömd. Ska bedömningen stödja lärandet måste 
eleverna få kännedom i både hur 
bedömningsprocesser går till och hur de lär sig.  
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  (Pettersson, A. 2005. s.41) 
 
Selghed (2006) menar att underlaget för betygsättningen är lärarens bedömning av elevens 
prestationer, oavsett på vilka principer ett betygssystem vilar. Om inte systemets principer och 
tillämpning förstås av lärarna kommer betygssystemets tänkta funktion och utformning att 
spela en mindre roll. Underlaget för betygsättningen är lärarens bedömning av elevernas 
prestationer.  
 
Enligt Lindström (2005) kan bedömning av kompetens och kunskap ske på olika sätt; via 
summativa eller formativa bedömningar och bedömningssätt. De olika bedömningarna ställer 
olika krav på läraren, dock kräver en formativ bedömning att läraren har en uppfattning om 
vilka kunskapskvaliteter och vilka kvalitativa nivåer en viss uppgift kräver. Han anger vidare 
följande: 
 

Om eleven steg för steg ska kunna ta ett ökat ansvar för det egna 
lärandet, måste hon (a) ha ett kvalitetsbegrepp som i stora drag 
överrensstämmer med lärarens. Eleven måste också under arbetets gång 
(b) kunna jämföra den aktuella kvalitativa nivån med den nivån hon 
önskar uppnå. Slutligen (c) måste hon ha en repertoar av strategier att 
använda sig av för att minska avståndet mellan den nivå hon befinner 
sig på och den nivå hon önskar uppnå. Dessa tre villkor måste vara 
uppfyllda för att en övergång ska äga rum, från lärande väglett av 
lärarens återkoppling till lärande under eget ansvar.  
  (Lindström, 2005, sid 15-16) 

 

Mål och elevinflytande 
Selberg (2001) beskriver hur en dialog med eleverna klargör elevernas behov, förväntningar 
och målbilder. Genom att arbeta med elevinflytande menar hon att man kan få en bättre bild 
av elevernas förkunskaper och deras behov av fördjupning för att nå kursplanernas mål. Det är 
när eleverna ska bedömas mot de nationella målen som frågan om bedömningen blir aktuell. 
Bedömningens syfte, menar Korp (2003), är antingen summativt eller formativt.  

Summativ bedömning 
En summativ bedömning anger hur långt mot de aktuella målen eleven har kommit just vid 
avstämningstiden. Den är inte framåtsyftande eller menad som en grund för vidareutveckling. 
En summativ bedömning innehåller alltid ett visst mått av värderande moment, vilket innebär 
att den kan användas till att differentiera eleverna vid ex betygsättning (Korp, 2003).  

Formativ bedömning 
Den formativa bedömningen syftar dels till att påverka elevernas beteende i riktning mot de 
uppställda målen och dels att korrigera fel. En formativ bedömning är framåtsyftande och ska 
hjälpa eleven att lära sig och utvecklas, den är en del av undervisningen (Korp, 2003). 
Björklund – Boistrup (2005) menar att den formativa bedömningen i vissa situationer kan 
agera underlag och dialoger mellan lärare och elever om elevens lärande, och att det handlar 
om att för eleverna klargöra vad-frågan och hur-frågan. Björklund – Boistrup avslutar med att 
trycka på att elever som har lyckats bra med sina studier ofta har en hög grad av 
metakognition – de reflekterar över sitt lärande, och även här är formativ bedömning en hjälp 
på vägen.   

Genom att låta eleverna analysera sina egna, 
varandras och professionella arbeten, hoppas man att 
de ska bli medvetna om och utveckla både ”inre” och 
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”yttre” kriterier. Iden är att elevernas arbete med 
kriterier, ska hjälpa dem att finna sätt att hantera och 
uttrycka kunskap som relaterar både till den egna 
kulturella, lingvistiska, klass – och könstillhörigheten 
och till majoritetskulturens krav. 

   (Korp, 2003, sid 84)  
 

Matriser som hjälp för den formativa bedömningen 
Pettersson (2005) menar att det är viktigt att läraren är tydlig med vad som kommer att 
bedömas, eftersom lärarens urval markerar för eleverna vad som är viktigt att kunna. I en 
matris måste läraren därför tänka igenom vad som finns med noggrant (Pettersson, 2005). En 
matris är enligt Kjellström (2006) ett slags samlad bedömning, där man bedömer olika 
aspekter av kunskap. Aspekterna kan vara olika beroende på bedömningens syfte, men 
gemensamt för matriserna är att nivåbeskrivningarna är tydliga/konkreta. De olika aspekterna 
måste dessutom definieras i relation till målen, menar Kjellström vidare. Att göra 
bedömningar kan ske på olika sätt, och Kjellström anger att det antingen sker på holistisk 
grund eller på analytisk grund. När man gör en bedömning grundat på holistiska intryck krävs 
att man är en van bedömare med goda ämneskunskaper. Den bedömningen är svår för elever 
att förhålla sig till; det är svårt att veta vad som utgör fokus i bedömningssituationen. Om man 
istället gör en analytisk bedömning kan man använda sig av bedömningsmatriser, vilka 
innebär en tydlighet gentemot eleverna; de vet vad som krävs av dem för de olika nivåerna 
(Kjellström, 2006). 

Risker vid bedömning av elevers kunnande 
Eftersom bedömning är en ständig följeslagare till undervisning menar Pettersson (2005) att 
det är viktigt att inte bara se på vad som bedöms, utan även på vad man i och med det väljer 
bort, och dessutom måste man klargöra risker med bedömningen. Pettersson menar att det är 
viktigt som pedagog att vara medveten om att följande felkällor kan finnas: 
 

1. Kunskapen kanske visas, men dokumenteras inte därför att den inte tolkas. 
2. Kunskapen kanske visas, men blir felaktigt dokumenterad och därför inte tolkad, eller 

tolkas felaktigt. 
 
Dessa felkällor måste alla lärare som bedömer elevers kunskaper ta med i beräkningen, annars 
ökar risken för att felbedöma elever radikalt (Pettersson, 2005). 
 

Kommunikation, monolog och dialog 
Kommunicera innebär att överföra budskap till någon med en viss typ av meddelelsemedel. 
Att kommunicera mål och kriterier kan göras verbalt eller i form av skrift (auditivt eller 
visuellt) och enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) ska skolan klargöra vad som 
förväntas av eleverna. 

Kommunikation inom skolan 
Carlgren (2002) menar att den nya läroplanen skapat en förväntan på lärarna som inte funnits 
tidigare; att i en direkt kommunikation med eleverna diskutera grunden för bedömningen. 
Läraren ska kunna motivera sin betygsättning, vilket medför att kraven på eleverna och 
bedömningsgrunderna måste bli tydligare. Johansson (2002) är av samma åsikt, och anser att 
det är av största vikt att man arbetar med samtal som kommunikation i lärsituationer. Om en 
elev ska ha en rimlig chans att nå läroplanens mål måste han eller hon äga kunskaper som 
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innefattar vad som ska uppnås och hur det ska göras. Eleven måste lära känna läroplanens och 
kursplanernas mål på djupet, det räcker inte med ett ytligt kunnande: 
 

Om eleven ska kunna ta ett ansvar värt namnet för sitt lärande måste de först 
ha kännedom om och förstå vad slutmålet med arbetet är. För att kunna ta 
ansvar måste en elev, med egna ord, kunna formulera vad måluppfyllelse 
konkret innebär. Först när eleven förstår målet kan arbetet med att göra upp 
planer för hur målet ska uppnås formuleras och först då kan ansvar krävas av 
eleven. Ansvaret för att eleverna förstår målet ligger i första hand hos läraren. 
  

    (Johansson, 2002, sid 145)  
 
Utbildning kan enligt Englund (2007), alltid ses som någon form av kommunikation. 
Kommunikation är dock inte bara språk, det kan vara turordning, intonation, gester, 
ögonkontakt eller beröring också. Han menar vidare att den goda kommunikationen är att ses 
som meningsskapande. Meningsskapandet kommer sig av att det i en kommunikation ställs 
krav på reflektion och deliberation. I den goda, meningsskapande kommunikationen finns två 
dimensioner som överlappar varandra. Englund ser dessa två dimensioner som lärande och 
omdömesbildning. Meningsskapandet är avhängigt vilken form kommunikationen tar och 
Englund anger att kommunikation som är mer eller mindre monologisk till sin natur, alltså 
förmedlande, berättande eller ordningsupprätthållande, kan ses som mindre engagerande är 
kommunikation som är dialogisk till sin natur och därmed har ett ömsesidigt utbyte.  
 
En monolog är en sorts samtal med sig själv. Den stora skillnaden mellan en dialog och en 
monolog, menar Wikgren (2005), är att det sker ett samspel i en dialog, medan monologen 
inte tar in andra influenser än de som redan finns i den person som för monologen. Wikgren 
skriver vidare om att det är möjligt för en person i en tvåsamhet att hålla monolog; där det 
finns möjlighet för dialog är personerna som ingår så upptagna av sig själv och sin upplevelse 
att de inte tar in det den andre säger.  
 
Platons dialoger om Sokrates läror är enligt Molander (1996) ursprunget till den dialog som vi 
känner idag. Utifrån denna grund har andra riktningar utvecklats. Molander menar att 
dialogen kan vara ett uttalat eller outtalat informationsbyte, ett verktyg för vidareutveckling 
av de ingående parternas grundtankar och idéer. Summan av en dialog i form av ett samtal är 
mer än parternas ursprungliga värden; om man är en del av en dialog bygger man tillsammans 
med den andra parten, även om man är oense, en slutsumma som överstiger det ursprungliga. 
Molander visar på att en dialog kan uppstå mellan en människa och en text, men även mellan 
människor (Molander, 1996).  
 

Det är alltså individen som lär, men i interaktion med andra där 
ny kunskap konstrueras kollektivt utifrån de olika individernas 
olika kunskaper och erfarenheter, på ett sätt som ingen hade 
kunnat göra själv. 
 
  (Wilhemson, 1998, s. 248) 

Gadamer – hermeneutik och dialog 
Enligt Molander (1996) ser Heidegger och i ännu större utsträckning Gadamer, båda 
hermeneutiker, ”i dialogen en grundform för mänsklig existens och förståelse” (sid 84) 
eftersom dialogen är förståelsens utgångspunkt. Ur ett hermeneutiskt perspektiv är dialogen, 
såväl i text som verbalt, det uttryckssätt som ger möjlighet att skapa den förståelse som man 
inom hermeneutiken är intresserad av. Gadamer (1960/1997) anger att språket är av vital 



11 
 

betydelse för begreppsbildningen. Han talar om tingets innersta essens, dets Vara, och menar 
att det är i orden som Varats natur visar sig. Det Vara som kan förstås är språk. Det innebär 
att det erbjuder sig till förståelse utan vidare. Att tala är vårt sätt att handla i en värld som är 
gemensam. Språket har reflexiv struktur, det syftar till olika saker beroende på kontext och du 
kan lägga in nya betydelser i gamla sammanhang genom att återsyfta till samtalets början. 
Språkets reflexiva struktur blir synlig genom att en helhetlig mening uppenbarar sig, en 
mening som bygger på mer än bara de uttalade orden beskriver.  

Metod 
I avsnittet som följer redogör jag för hur jag använde mig av hermeneutisk metodologi och 
fenomenologi i min studie. Därefter följer en presentation av mitt urval, den modell för grupp 
intervjuer som jag har använt, proceduren, och vilket material jag valde att använda. Jag 
avslutar metodavsnittet med att beskriva min databehandling. 

Hermeneutisk metodologi och fenomenologi 
Hermeneutisk metodologi kan användas för alla slags texter, även om den har sitt ursprung i 
bibeltolkning. Att arbeta med texttolkning som forskningsmetod brukar enligt Befring (1994) 
kallas hermeneutik. Begreppet ”den hermeneutiska cirkeln” innebär en pendling mellan text 
och tydning; det faktainnehåll en text har vägs mot eller med den insiktsskapande tolkningen 
av uttydaren. Sedan svänger pendeln igen och varje svängning medför en större möjlighet till 
insikt av vad texten egentligen innebär. I den hermeneutiska cirkeln ringas nya delkunskaper 
in och sätts in i nya helheter. Schleiermacher, en av förgrundsfigurerna i att skapa en metod 
av vad som då var en filosofi, skapade en dubbel cirkel eller spiralgång i textförståelse: som 
första del tolkar man textens detaljer till dess helhet och tvärtom, som andra del utgår 
tolkningen från vår egen referensram, vår kontext, och tvärtom (Befring, 1994). Enligt 
Molander (2002) går man aldrig tillbaka till samma text. Varje gång du läser en text sker en 
sammanfogning av din förståelse med texten, din förståelse växer och utvecklas vid varje 
upprepning. Centrala begrepp inom hermeneutiken är beskriva, tolka och förstå. (Ödman, 
2005).  
 
Att beskriva 
När hermeneutiken talar om beskrivning eller berättande menas enligt Ödman (2005) att 
redogöra för meningsbärande egenskaper i exempelvis en situation eller text i syfte att ge en 
helhetsbild av det som skett.  
 
Att tolka  
Gadamer (1997) anger att man inom hermeneutiken med tolkning menar att man försöker 
reda ut vilken betydelse de utsagor, texter i det här fallet, har för den som lämnat utsagan och 
vilken betydelse den har för andra. Vår tolkning styrs av vår förförståelse, av det sätt som vi 
uppfattar världen på. Heidegger ansåg (i Gadamer, 1997) att förmågan att tolka är det som gör 
människan till det hon är och riktar intresset från faktumet att någonting finns, till vad 
någonting innebär. De utsagor vi tolkar är dessutom någon annans tolkningar av någonting 
(Gadamer, 1997).  
 
Att förstå  
Förståelse handlar enligt Gadamer (1997) om att skapa eller delta i gemensam mening. Det är 
traditionen som formar denna gemenskap mellan vår förståelse och den gemensamma 
meningen. Vi strävar efter att nå fullkomning med texten; att få våra föreställningar om vad 
den innebär bekräftade, att det vi anser eller förstår är sant. Gadamer menar vidare att den 
föregripna fullkomning som styr vår förståelse är innehållsligt bestämd, vilket innebär att vi 
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har en förväntan på texten att den måste ge fullkomligt uttryck för sin innebörd, och att det 
som sägs i texten är sant, åtminstone för den som lämnar utsagan. Meningsfulla fenomen är 
bara förståeliga inom den kontext de förekommer. Det är sammanhanget som är nyckeln till 
förståelsen (Gadamer, 1997). 

Fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Den moderna fenomenologins grundare, Edmund Hussler (i Bengtsson, 2001), menar att i de 
fenomenologiska undersökningarna låter man sig ledas av sakerna själva så som de visar sig; 
fenomenologin försöker både utgå från och göra den naturliga erfarenheten rättvisa. 
Bengtsson (2001) menar att fenomenologin är en erfarenhetsfilosofi, där man försöker att 
”begreppsligt fixera den naturliga erfarenheten” (s. 27). Saker erfars alltid som någonting, de 
har en mening, en existens. Utan denna existens skulle de inte vara det de är.  
 

När jag tex står på Karl Johansgatan och väntar på 
spårvagnen, erfar jag inte ting rätt och slätt omkring mig. 
Jag erfar dem istället som något bestämt, med en bestämd 
mening. För att jag ska kunna erfara byggnaden framför mig 
som ett hyreshus måste min erfarenhet innehålla meningen 
hyreshus och för att jag överhuvudtaget ska kunna erfara 
den som en byggnad måste erfarenheten innehålla meningen 
byggnad…allt vi erfar erfars som något, dvs, det har 
mening.  

(Bengtsson, J. sid 27) 
 
 
Bengtsson (2001) beskriver vidare hur forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga 
livsvärlden där den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken 
är, som tidigare påvisats, alltså viktig av två orsaker:  
1. genom att kasta ljus över den dialog som skapar de texter som ska tolkas och  
2. genom att klarlägga dialogen mellan texten och den tolkande.  
 
Fenomenologin däremot studerar individernas syn på sin värld, försöker i detalj att beskriva 
innehåll och struktur hos individernas medvetande, förstå den kvalitativa mångfalden hos 
deras upplevelser, och göra deras väsentliga mening uppenbar, hur varje erfarenhet innehåller 
fält av saker som inte är direkt, utan indirekt, erfarna. 
 
Min uppgift blev, eftersom mitt syfte är att beskriva, tolka och förstå elevers upplevelser, att 
göra just det utifrån min förförståelse av de fenomen som eleverna berättar om.  
 

Undersökningspersoner 
Fyra slumpvis utvalda elever ur varje årskull, alltså totalt 16 elever, utgjorde 
undersökningspersonerna. En orsak till att antalet var just fyra var att det var överblickbart 
och genomförbart under den korta tidsperiod som detta skulle genomföras på, en annan var att 
Wibeck (2000) anser att en fokusgrupp bör ha mellan fyra och sju deltagare.  

Urval 
Undersökningen genomfördes i en år 6, en år 7, en år 8 och en år 9 på en enskild skola.  

Urvalsprocedur  
Urvalet av respondenterna var slumpvis och genomfördes enligt följande:  



13 
 

 
1. Alla elevers namn i en årskull lades i en låda, 
2. Jag tog upp fyra lappar, under tiden jag höll ansiktet bortvänt. 

 
Orsaken till urvalsproceduren var att urvalet av respondenterna inte skulle påverkas av mig 
eller någon annan.  

Bortfall 
Inget bortfall förekom. 

Fokusgrupper som datainsamlingsmetod 
Enligt Kvale (1997) är intervjun en metod som fungerar bra när målet inte är att få fram 
statistik, mängdangivelser, utan istället en persons subjektiva upplevelse av någonting. 
Styrkan i att använda intervjuer som metod ligger i att man kan fråga vidare om man inte 
förstår eller vill ha en utvidgning av någonting som respondenten sagt. I en 
enkätundersökning finns inte den möjligheten. Kvale menar att intervjuer kan vara 
strukturerade på olika sätt; hel- halv- eller ostrukturerade. I en strukturerad intervju har 
intervjuaren ett i förväg uppställt koncept där frågorna kommer i en viss ordning. Det medför 
risken i att skapa en för kontrollerad intervju. I en ostrukturerad intervju initierar intervjuaren 
ett ämne som gruppen sedan diskuterar, det är fritt och skapar risker i form av att de 
intervjuade lämnar ämnet eller hamnar för långt bort från ämnet. En intervju kan genomföras 
på flera sätt och jag kommer att hålla mig till gruppintervjuer, eller så kallade fokusgrupper.  

Fokusgrupper 
En fokusgrupp anser Wibeck (2000) vara en grupp med människor som under en viss tid 
tillsammans diskuterar ett givet ämne. Samtalsledaren – moderatorn initierar diskussionen och 
för eventuellt in nya perspektiv på ämnet vartefter det behövs. I Wibecks modell är 
moderatorn ingen traditionell intervjuare, utan gruppen diskuterar fritt utifrån det givna 
ämnet. Det givna ämnet är det gruppen fokuserar på, därav namnet på modellen. Eftersom 
fokusgrupper fungerar annorlunda än individuella intervjusituationer kommer mitt 
genomförande att vara något annorlunda. Enligt Wibeck (2000) är fokusgruppens intervjuer 
antingen strukturerade eller ostrukturerade.  

Moderatorns roll 
En moderator är den person som står för frågandet och i en strukturerad modell även för 
samtalets riktning (Wibeck, 2000). Den ostrukturerade fokusgruppen genomförs genom att 
moderatorn lämnar ut ett ämne som sedan diskuteras till dess att ämnet är uttömt. Därpå 
lämnar moderatorn ut ett nytt ämne för diskussion. I en strukturerad fokusgrupp har 
moderatorn en något annorlunda roll i och med att det finns en intervju guide som följs. Där 
får moderatorn en mer styrande roll, vilket kan göra att moderatorn erhåller den specifika 
information som är eftersträvad. Det är viktigt som moderator att inte styra normen i samtalen 
genom att på något sätt visa vad som är tillåtet eller ej. Jag har arbetat med en strukturerad 
modell, med intervjuguide (se bilaga 1).  

Fördelar med fokusgrupper 
Wibeck (2000) anser att en positiv bieffekt av att sitta tillsammans i grupp i 
intervjusituationen kan bli att gruppdeltagarna själva blir medvetna om problemområdet på ett 
sätt som gynnar dem själva. I och med att gruppdeltagarna i en fungerande fokusgrupp 
samspelar, de ifrågasätter och förklarar för varandra, kan summan av en fokusgruppsintervju 
bli mer än summan av individuella intervjuer där det bara finns intervjuaren och 
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respondenten. Wibeck menar vidare att fokusgruppen kan fungera som ett skydd för känsliga 
ämnen; i grupp finns tendensen att man vågar berätta om erfarenheter och uttrycka känslor 
som det kanske inte finns utrymme för i den dominerande kulturen. Att få impulser som 
skapar reflektion inom ämnet, som driver de enskilda gruppdeltagarna vidare i sina 
resonemang anser Wibeck vara ytterligare en fördel med att använda sig av fokusgrupper i 
intervjusituationer och hon menar vidare att styrkorna hos fokusgrupper är två saker: dels kan 
man studera gruppdeltagarnas åsikter, alltså innehållet, och dels kan man studera 
interaktionen mellan gruppdeltagarna.  

Nackdelar med fokusgrupper 
Kvale (1997) menar att en risk med gruppintervjun är att man som intervjuare har mindre 
kontroll över situationen vilket kan leda till ett digert arbete med senare transkription. Wibeck 
(2000) anger att en nackdel med fokusgrupper kan vara att det kan finnas en dominerande 
kraft (person) som inte släpper fram andra och därigenom anger tonen på samtalet.  
 
Jag valde att använda mig av fokusgrupper eftersom jag, som Wibeck menar, avsåg använda 
mig av det tankestöd de eventuellt har i varandra. 

Intervjumall 
Min intervjumall innehåller de frågeställningar som jag har i mitt syfte (se bilaga 1). 

Etiska ställningstaganden 
Att använda sig av intervjuer som metod kräver enligt Kvale (1997) att man belyser en rad 
frågor, främst innan man genomför intervjuerna. En aktuell fråga kan vara hur man 
säkerställer deltagarnas konfidentialitet, alltså att privat data som röjer deltagarnas identitet 
kommer ut, en annan fråga är vilka konsekvenser intervjuerna får för respondenterna, och 
ytterligare en är frågan med informerat samtycke; att man måste ha någons godkännande att 
genomföra intervjun. I fråga om elever, menar Kvale, kan ansvarsfrågan bli ett problem; ska 
man fråga eleverna, vårdnadshavarna eller lärare/rektor om lov att genomföra intervjun.  
 
Eleverna i mina fokusgrupper är alla under 18 år, och hade mina frågor varit av känsligare 
natur än de är hade jag själv upplevt ett behov av att fråga vårdnadshavarna. I det här fallet 
fanns inte någonting som kan skada eleverna med i frågorna och därför ansåg jag att det 
räckte att jag pratade med eleverna, elevansvarig lärare och rektor. I frågan om 
konfidentialitet är risken mindre att identiteten röjs i och med att jag har använt mig av 
fokusgrupper; det är svårt att identifiera en persons åsikter i ett resultat som mitt, där 
klasserna inte ens är utskrivna. 

Genomförande av intervjuerna 
Jag hade gjort klart med berörda lärare vilken tid jag skulle genomföra intervjuerna. Vid alla 
intervjuer var vi i grupprum på elevernas skola, dock inte samma grupprum varje gång. Vi 
satt runt ett bord, och jag startade intervjun med att presentera mig och berätta att jag skriver 
en uppsats på lärarutbildningen och därför hade lite funderingar kring vad elever tycker om 
bedömning och skolans mål. Därefter pratade vi om bandspelaren, varför den var där och vad 
jag skulle göra med deras utsagor efter att vi var klara. Alla elever tyckte att det var okej att 
jag spelade in. Under intervjuns gång ställde jag följdfrågor och upprepade ofta det som sagts 
för att de intervjuade skulle kunna rätta mig om jag hade missförstått vad de menade. 
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Material  
Fokusgruppers diskussioner eller samtal kan man registrera på olika sätt. Wibeck (2000) ger 
exemplen videokamera, bandspelare eller handskrift under samtalens gång, och menar vidare 
att en varje sätt har sina för- och nackdelar: 
 
Videokamera: Fördelen med att registrera fokusgrupperna med videokamera är att samspelet 
mellan gruppmedlemmarna blir tydligt och kroppsspråk och ansiktsuttryck kan tas med i den 
kommande analysen. Nackdelen med att videofilma människor är att det kan ta lång tid innan 
mötet mellan gruppmedlemmarna flyter naturligt (Wibeck, 2000).  
 
Bandspelare: Fördelen med att registrera med bandspelare är att det tar mindre tid för 
gruppmedlemmarna att bortse från att de blir inspelade, vilket kan medföra att man snabbare 
får en mer äkta diskussion (Wibeck, 2000). 
 
Att skriva för hand: Att bara dokumentera för hand, menar Kvale (1997) kan vara bra i de fall 
där man är ute efter en specifik företeelse. Han anser dock att det är ett vanskligt sätt; man har 
ingen möjlighet till omtolkningar eller nya analyser eftersom materialet redan är tolkat och en 
ny tolkning riskerar att bli en tolkning av den tidigare tolkningen och inte en tolkning av 
situationen (Kvale, 1997).   
 
Jag valde att använda mig av bandspelare eftersom jag anser att den är minst svårt för elever 
att bortse från, och jag var inte ute efter att dokumentera elevernas interaktion sinsemellan.  

Databehandling 

Bearbetning och analys av intervjuerna  
I bearbetningen av intervjuerna skrevs de ut, delades upp och analyseras sedan. Jag har 
lyssnat igenom samtalen fyra gånger, sen har jag skrivit ner dem, dragit ut dem och klippt ut 
saker som jag anser berör mitt syfte. Jag har inte skrivit ut hela intervjuerna utan har använt 
mig av de citat eller gruppinteraktiva sekvenser som jag under tiden att jag lyssnat igenom 
intervjuerna har hittat. Dessa koncentrerade meningar har jag sedan lagt i olika högar för att 
se hur de hör ihop. Jag har haft min hermeneutiska teori i bakhuvudet hela tiden och sökt 
sammanhang och samband och förklaringar till hur det hänger ihop.  

Fokusgruppens innnehållsanalys 
När det kommer till att analysera fokusgruppens transkriptioner anger Wibeck (2000) att man 
kan göra på flera olika sätt. Wibeck menar vidare att man, eftersom ett vanligt syfte med 
analysen är att därigenom komma åt innehållsliga aspekter, kan behandla fokusgruppens 
utsagor på samma sätt som man behandlar andra intervjuer. Hon tar upp innehållsanalysen 
som ett vanligt förfaringssätt. I en innehållsanalys går man tillbaka till syftet med 
undersökningen och startar där. I de fall där man har en intervjuguide och en strukturerad 
fokusgrupp kommer intervjuerna troligtvis att behandla de ämnen som där är angivna. 
Wibeck menar att en bra idé kan vara att börja analysera på en gång när det finns en skriftlig 
utsago och sen fortsätta arbeta parallellt med intervjuerna i fokusgrupperna och analysen. En 
innehållsanalys kan vara antingen horisontell eller vertikal. En horisontell analys, menar 
Wibeck, kan vara lämplig att använda när man har liknande grupper, i mitt fall elever, och då 
redovisar man ämnen som kommer upp i alla grupper. I en vertikal analys diskuteras varje 
grupp och dess ämnen för sig.  
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Analysnivåer 
Wibeck (2000) har en trestegig modell för innehållsanalyser av fokusgrupper: 
 

1. Rådatan, gruppmedlemmarnas exakta ord, ordnas i kategorier av intresse.  
2. Dessa kategorier summeras i den beskrivande analysen. Forskaren presenterar ett 

beskrivningsområde som baseras på rådatan, och presenterar sedan ett mindre antal 
illustrativa exempel (se figur 1). 

3. Slutligen kommer tolkningen. Den bygger på den beskrivande analysen, men betonar 
det meningsskapande i materialet istället för att bara summera rådata. Den tolkande 
analysens syfte är att öka förståelsen för någonting. I mitt fall kommer jag att förlägga 
del ett och två av analysnivåerna till metoddelen, men del tre kommer att ligga i 
resultatdelen i min uppsats, eftersom det är mitt resultat, min tolkning av vad 
elevernas utsagor innebär.  

 
 
Exempel  Beskrivningsområde 

• Skriftligt, muntligt och genomgång 
på tavlan. I början av varje nytt 
moment. 

• Inte alls, eleverna får en beskrivning 
av vad de ska göra och vilken tid de 
har på sig. 

 

Hur och när målen för utbildningen 
kommuniceras 

• Eleverna får en matris som talar om 
vad som kommer att bedömas. 
Eleverna får välja ett sätt att redovisa 
sina kunskaper på, och metoden 
bygger på redovisningen. 

• Eleverna får veta vad de ska göra för 
att nå målen, ex skriva en rapport. 

• Eleverna får veta vad de ska göra 
under en viss tid. 

 

Hur vägen mot målen kommuniceras 

• Skriftligt, muntligt och i början av 
varje moment. Via matriser. 

• Inte alls. 
• Eleverna får en matris med olika 

nivåer.  
 

Hur kommuniceras vad bedömningen 
grundar sig på 

   
Figur 1. Steg två i den trestegiga modellen för innehållsanalysen. 
 
 
 
 

Resultat 
 
Steg tre i den analysmodell jag valt att använda i min undersökning, innehållsanalysen, 
beskrivs nedan. I min tolkning finns ej beskrivet vilken årskull eleven som talar tillhör eller 
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om det är flera olika elever som talar; den informationen är irrelevant utifrån mitt syfte. Av 
viss vikt kan det dock vara att påpeka att de olika årskurserna har varit överens; eventuella 
skillnader i uppfattning ligger mellan grupperna, ej inom dem. Kvale (1997) menar att man 
vanligtvis redovisar resultatet av intervjuer genom utvalda citat. Jag kommer att använda mig 
av citat för att klargöra min tolkning, trots att jag använt mig av fokusgrupper och inte vanliga 
intervjuer.  

Tolkning av resultatet 
Jag kommer här att påvisa min tolkning av elevernas upplevelser av lärarnas arbetsgång i 
relation till teoriavsnittet om kommunikation, via en matris med tre nivåer.  
 
 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

 Monolog  Dialog 

Elevens uppfattning  
om lärarens 
arbetssätt. 

Läraren informerar 
eleverna om vad de ska 
genomföra under 
lektionen/momentet och 
informerar om tidsram. 

Läraren visar vilka mål 
momentet berör, läser 
upp matrisen i syfte att 
eleverna ska veta hur de 
kommer att bedömas. 
Läraren informerar om 
tidsram. 

Läraren visar via matris 
vilka mål som bedöms i 
momentet. Läraren visar 
och samtalar med 
eleverna om vad 
begreppen i matrisen står 
för. Lärarens matris 
klargör vad som krävs för 
nästa nivå i 
bedömningen. Matrisen 
är ett verktyg som 
används frekvent under 
hela momentet 

Elevutsagor Vi vet inte om några mål på det 
sättet. Inte alls. I svenskan 
berättar vår lärare om 
strävansmålen varje lektion, 
men i SO… nej… 
 
Vi måste vara aktiva, göra vårt 
arbete och vara färdiga i tid 
 

Vi får veta målen i början av 
varje avsnitt och så finns de i 
matrisen, och i de där 
papprena man får varje gång 
man ska börja ett avsnitt 
(arbetsbeskrivning, 
författarens tillägg) så det vet 
vi.. 
 
Alla lärare berättar inte vad 
man ska göra på de olika 
nivåerna…matrisen talar om 
vad vi måste göra för att klara 
oss…men ibland kan man 
ändå inte…det kan vara svårt 
att förstå..att veta vad läraren 
vill att man ska göra… 

 
 

Vi får veta vad vi ska göra och 
när, och sen får vi matriserna 
som vi använder under hela 
arbetet…så vi vet vad vi måste 
göra för varje nivå på vår 
bedömning 
 
Vi får veta vad vi ska göra och 
när, och sen får vi matriserna 
som vi använder under hela 
arbetet…så vi vet vad vi måste 
göra för varje nivå på vår 
bedömning.  
 
Vi har matriser som vi jobbat 
fram tillsammans med läraren. 
Hon skickar ut förslag på 
matriser på remiss, de tänker vi 
över och skickar tillbaka. Ibland 
ändrar vi matrisen då Ja, och så 
står det vad vi göra, eller hur 
(vi ska göra, författarens 
tillägg), mer… Men en matris 
måste alltid förklaras, och det 
gör vi i början, när vi får den. 
Sen har man den till arbetet är 
slut… 
 
 

Diskussion 
I min diskussion avser jag, genom att referera och reflektera över min teoribakgrund och mina 
frågeställningar, diskutera mitt resultat utifrån mitt syfte. Syftet med min uppsats var att 
beskriva, tolka och förstå hur elever upplever att lärare kommunicerar de mål eleverna ska 
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sträva mot och dem de ska uppnå, vägen mot målen, samt hur läraren har för avsikt att 
bedöma när eleven nått målen. Resultatet har visat hur jag, genom att beskriva och tolka 
elevernas utsagor gällande frågeställningarna har försökt förstå deras upplevelse.  

Validitet och reliabilitet 
Kvale (1997) anger att det kan förekomma viss kritik mot kvalitativa studiers validitet 
eftersom den förlitar sig på subjektiva intryck, men att det är i själva verket den subjektivitet 
som finns i den kvalitativa studien som borgar för att det som undersöktes var det som avsågs 
undersökas, och för att tillförlitligheten på undersökningen, reliabiliteten, är god.   
 
Jag anser att validiteten på min undersökning är relativt god; jag har genomfört analysen i 
första skedet fenomenologiskt och jag har varit noga med att använda de begrepp och ord som 
eleverna använt, för att i ett tidigt skede inte tolka deras utsagor. Jag har uppfattat det som att 
gruppdeltagarna har kunnat säga vad de ville utan risk för grupptryck eller andra sorters 
påverkan. Eftersom mitt syfte inte på något sätt kunde upplevas som hotfullt för eleverna har 
gruppdeltagarna hjälpt varandra. Eleverna har varit i en hemtam miljö, vilket också kan hjälpa 
dem att känna sig trygga i att yttra sig. Naturligtvis finns en risk att gruppdeltagarna säger 
annat än ”sanningen” som de upplever den, men på grund av mina frågors art anser jag att det 
är rimligt att de har hållit sig till det de tycker. Undersökningens reliabilitet anser jag också 
vara god, trots att jag är ensam att analysera och tolka resultatet. Detta grundar jag på 
faktumet att jag själv har varit moderator vid varje tillfälle, och jag har tydligt angivit mitt 
tillvägagångssätt.  
 
I och med mitt redovisade resultat anser jag att mitt syfte är besvarat. 

Resultatdiskussion 
Syftet med min studie var att beskriva, tolka och förstå hur elever upplever att lärare 
kommunicerar de mål eleverna ska sträva mot och dem de ska uppnå, vägen mot målen, samt 
hur läraren har för avsikt att bedöma när eleven nått målen. Jag har i mitt resultat beskrivit 
och tolkat de upplevelser eleverna hade gällande studiens syfte utifrån de fokusgrupper jag 
genomfört. Jag har klargjort i mitt resultat hur jag i analysen av intervjuerna, genom att 
använda en trestegig modell för innehållsanalys, har tolkat innebörden i deras utsagor. Jag har 
beskrivit mina tolkningar i syfte att lyfta fram den förståelse jag nått. Kvar är nu för mig att, i 
ett gemensamt samspel med de teorier jag beskrivit i min bakgrund, försöka förmedla min 
förståelse vilket jag gör genom att börja med en jämförelse mellan elevernas uppfattningar 
och den teori om läroplaner jag tidigare tagit upp.  
 
Enligt elevernas uppfattning finns tre alternativ för hur lärare kommunicerar målen; de gör det 
systematiskt utifrån kunskapskvaliteter (vanligtvis med bedömning i matrisform), de gör det 
angående stoffet eller så gör de det inte alls. Lindström (2005) poängterar att det är viktigt att 
det finns en samsyn mellan läraren och eleverna gällande vad olika begrepp står för. De elever 
som i min undersökning angett att de får ut matriserna på remiss visar att de har en samsyn; 
de har möjlighet att själva påverka hur matrisen ska se ut och då måste eleverna veta vad de 
olika begreppen innebär. Carlgren (2002) betonar att lärarna i och med den ”nya” läroplanen 
(Lpo 94) har fått en ny roll, de måste kommunicera grunden för bedömningen med eleverna. 
Även Selberg (2001) tar upp lärarens kommunikation som avgörande och menar att elevens 
behov, förväntningar och målbilder måste diskuteras. De elever som fanns med i min 
undersökning stärker detta; de som anser att de känner till målen anger också att de känner till 
vilka förväntningar (i fråga om måluppfyllelse) läraren har på dem. Av vikt är också hur man 
använder matriser. Enligt Korp (2003) är det viktigt att man har en avstämning när man 
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arbetar med formativ bedömning, där man sedan går vidare med hur eleverna ska arbeta 
vidare med de mål som de ställt upp för sig själv. Även Lindström (2005) tar upp vikten av att 
ha en avstämning mot matrisen under arbetets gång. Som avslutning har jag valt att nämna att  
Johansson (2002) markerar att det är läraren som bär ansvaret för att eleverna förstår och 
känner till målen.  

Slutsats: 
Läro- och kursplanerna (Utbildningsdepartementet, 1998) pekar på att läraren ska klargöra 
utbildningens mål på ett sådant sätt så att elever kan förstå dem, Målen måste därför, enligt 
Eriksson (1999) vara klara och tydliga utan ett, eller med ett så litet, tolkningsutrymme som 
möjligt för feltolkningar. Läro- och kursplanerna kräver ett nytt sätt att bedöma kunskap på, 
med fokus på vad kunskapsbegreppet innebär. Det innebär, enligt Johansson (2002) att elever 
måste ha en djup förståelse för de kunskapskvaliteter som läro- och kursplanerna uttrycker. 
För att läraren ska klara av att kommunicera läro- och kursplanernas mål krävs en dialog 
mellan elever och lärare (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Om jag till denna raska litteraturgenomgång lägger till elevernas utsagor framstår följande: 
Skillnaden mellan hur (elever upplever att) lärare kommunicerar målen är stor. Jag anser att 
eleverna upplever att de har lärare som ger dem kunskaper om vad de behöver göra för att nå 
olika mål är lärare som arbetar i enlighet med Lpo 94. De som inte gör det, enligt elevernas 
utsagor, arbetar enligt någon annan läroplan där kunskapsbegreppet är annorlunda.  
 
 
Jag illustrerar vad teorin och min empiri indikerar i följande figur: 
 
 

 
När jag läser mitt arbete framstår följande som tydligt: Om elevernas utsagor är att likställa 
med lärarens arbetsform (vilket inte alls behöver vara fallet, min undersökning är subjektiv i 
allra högsta grad) finns ett flertal lärare som inte ger eleverna nog med information för att 
förstå de mål som finns för utbildningen. Att påstå att dialogen är vägen till ökad 
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måluppfyllelse är omgärdat av hinder; bevisningen är svår att ta fram, dock anser jag att mitt 
resultat tillsammans med min litteraturgenomgång indikerar på ett samband.  
 
Om målen kommuniceras, på ett sätt som elever kan ta till sig, kontinuerligt under ett moment 
(ex i uppstart, mitt i momentet och mot momentets slut) finns indikationer på att vi når en 
ökad måluppfyllelse, enligt såväl mitt resultat som Eriksson (1999), Johansson (2002), 
Pettersson (2005), Lindström (2005) och Selghed (2006). Lägg därtill att bedömningen är 
tydlig, strukturerad och upplevs som meningsfull så kan tänkas att måluppfyllelsen ökar 
ytterligare. För att klara dessa två delar krävs en kommunikation om målen, i form av en 
dialog, där elever och lärare tillsammans konstruerar en gemensam förståelse av var de är på 
väg, hur de ska göra, hur de bedöms och när de ska vara framme. Då kan vi som arbetar i 
skolan idag påverka elevernas lärande i enlighet med vårt uppdrag. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
 
 

 
 
Hur, på vilket eller vilka sätt, 
kommunicerar lärare de mål som finns 
för utbildningen? 

 
 

-hur brukar ni få reda på vilka mål som 
gäller? 
-hur visar läraren er målen? 
-skriver någon ner dem åt er? 
-pratar ni om vilka mål ni arbetar mot? 
- 
- 

 
När kommunicerar lärare de mål som 
finns för utbildningen? 

 

-när pratar eller skriver ni om målen? 
-brukar ni gå tillbaka till målen under 
arbetets gång? 
- 

 
Hur kommunicerar lärare vägen mot 
målen utbildningen har? 

 

-hur gör ni för att arbeta mot målen? 
-vem bestämmer vad som ska göras? 
- 
- 

 
 
Hur kommuniceras vilka kriterier som 
ligger som grund för bedömningen av 
måluppfyllelse? 

 
 
 

-vad är det som bedöms? 
-när bedöms ni? 
-vem bestämmer om ni är klara, framme? 
-hur vet ni vad det är som bedöms? 
- 
- 
- 
- 

 




