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Syftet med studien är att undersöka hur eleverna uppfattar att lärares tydliggörande av målen 

bidrar till deras kunskapsutveckling. Frågeställningarna är följande: 

 Hur uppfattar elever att tydliggörande av mål hjälper dem i sitt lärande? 

 Hur uppfattar elever att tydliggörande av mål blir ett hinder för deras lärande? 

Vår studie är kvalitativ och vårt datamaterial utgörs av en öppen fråga i en enkätstudie som 

elever i år 7 och år 8 har besvarat. I bakgrunden ges en beskrivning av vad våra styrdokument 

har fokuserat på genom åren och hur synen på kunskap har förändrats. Idag har vi en mål-och 

resultatstyrd skola, där formativ bedömning lyfts fram som ett framgångsrikt arbetssätt. Det 

handlar om att stödja elevers lärande och utveckling och tydliga mål är en viktig aspekt i det 

formativa arbetssättet. I resultatet framgår det att tydliggörandet av mål hjälper eleverna till 

att nå en önskad kunskapsutveckling, att de är en hjälp för eleverna att få ett önskat betyg 

samt att det gör det lättare för dem att fokusera på rätt kunskapsinnehåll. Men samtidigt utgör 

målen ett hinder för eleverna då de uppfattas som ointressanta, stressande och otydliga.  
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1 Inledning   

Denna studie har sin grund i ett avslutat skolutvecklingsprojekt på den 7-9 skola där vi arbetat 

de senaste 10 åren.  

I skollagen (SFS 2010:800) står det att skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet och det innebär utmaningar för skolans organisation att utveckla en 

beprövad erfarenhet. Wennergren (2012) skriver att lärarkåren i hög grad saknar kunskap, 

kompetens och erfarenhet när det gäller vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär och 

därför behövs det kompetensutveckling kring detta.  

Innan skolutvecklingsprojektet startade diskuterades vad skolutveckling/kvalitetsutveckling 

var och hur detta projekt skulle kunna skapa verktyg för professionell utveckling. För att höja 

skolans kunskapsresultat bestämdes att fokus skulle ligga på undervisningen och hur den 

kunde utvecklas för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att nå en högre 

kunskapsutveckling och som ett led i detta var projektet inriktat mot formativ bedömning. 

Skolutvecklingsprojektet hade två fokusområden, dels arbetet med formativ bedömning, dels 

införandet av ett arbetssätt som leder till beprövad erfarenhet i kollegiet. Det var en 

kontinuerlig process där arbetet kritiskt granskades, analyserades, utvärderades och 

dokumenterades, för att tillsammans skapa beprövad erfarenhet. 

En central del vad gäller formativ bedömning är vad syftet med undervisningen är och hur 

målen tydliggörs för eleverna så att de kan utveckla en större förståelse för vad de ska lära sig 

i undervisningen. Om eleven inte har klart för sig vad målet med undervisningen är, kan 

eleven inte heller veta vad som förväntas av eleven (Wiliam, 2013). Hur lärare använder sig 

av målbeskrivningar och vad som är syftet med undervisningen skiljer sig väsentligt mellan 

lärare och vi anser att det finns en osäkerhet när det kommer till hur mål används och 

uppfattas av både elever och lärare i skolan. I denna studie har vi undersökt vilka 

uppfattningar eleverna har om att lärarna synliggör målen.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur eleverna uppfattar att lärares tydliggörande av målen 

bidrar till deras kunskapsutveckling.  

 

Frågeställning: 

Hur uppfattar elever att tydliggörande av mål hjälper dem i deras lärande? 

Hur uppfattar elever att tydliggörande av mål blir ett hinder för deras lärande? 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av vad som skrivits om målformuleringar i de 

olika läroplanerna för svensk skola sedan den första infördes 1962, detta görs under avsnittet 

styrdokument. Därefter presenteras begreppen formativ och summativ bedömning. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om tidigare forskning. 

 

3.1 Styrdokument 

Läroplanen är den politiska styrningen av skolans verksamhet och genom åren har den haft 

olika inriktningar. Dessa har skiftat beroende på vilken läroplan som har styrt skolans arbete 

och därmed synen på vad som är kunskap (Wahlström, 2015). 

I Sverige hade vi fram till 1950-talet en skolplikt som omfattades av en sjuårig folkskola och 

för att skapa ett mer jämlikt utbildningssystem fick vi i och med läroplanen 1962 en nioårig 

grundskola, som skulle ge alla samma möjligheter till fortsatta studier. Men med läroplanerna 

1962 och 1969 skapades också en skola som formades efter olika begåvningar och där 

eleverna blev betygsatta i relation till varandra. Det var inte frågan om några mål- eller 

kunskapsrelaterade betyg menar Wahlström (2015). Även Jönsson (2013) framhåller att 

eleverna bedömdes efter en norm; hur andra elever presterade och inte utifrån vilken kunskap 

eleven besatt. Hela betygsystemet utgick från att det skulle finnas en skillnad mellan eleverna 

och proven konstruerades för att sortera in elever i respektive kategori.  

När Lgr 80 infördes kom elevens utveckling mer i fokus och då inte bara rent 

kunskapsmässigt utan även ur ett socialt perspektiv (Wahlström, 2015). I mål och riktlinjer 

slogs fast att ”Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan” (Skolverket, 1980, s.15). En skola 

för alla är ett begrepp som myntades i och med införandet av Lgr-80 och ett sätt att nå de 

uppställda målen var genom att välja olika läromedel till eleverna (Wahlström, 2015). Dock 

fanns det relativa betygsystemet kvar och betygen sattes i förhållande till statens definierade 

kompetens. 38 procent av eleverna skulle ha betyget 3 oavsett vad de kunde (Sundblad, 2012). 

Lpo-94 introducerade ledorden mål att sträva mot och mål att uppnå inom skolans värld. Mål 

att sträva mot skulle säkra en kvalitetsutveckling inom skolan och mål att uppnå uttryckte vad 

eleven minst skulle ha uppnått när eleven lämnade skolan (Wahlström, 2015). Skolan hade 

gått från ett betygsystem där eleverna blev betygsatta i relation till varandra, till att bli 

betygsatta i relation till givna kunskapsmål. Även Jönsson (2013) lyfter att det målrelaterade 

betygsystemet fokuserade på att stödja elevernas lärande och inte att sortera dem utifrån 

varandras prestationer. Lundahl (2011) menar att skolan äntligen hade gått från att sortera 

eleverna efter deras olika bakgrund och erfarenheter till att ge alla en mer likvärdig 

målinriktad skola.  

I Lpo-94 (Skolverket, 2016:2) introducerades en vidgad syn på kunskap som innebar att den 

kunde beskrivas på olika sätt. Detta beskrevs med hjälp av de fyra f-n, fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet. Enligt Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009) låg det nära till 

hands att knyta de olika kunskapsformerna till de olika betygsstegen. Detta ledde i sin tur till 

att det bildades olika spår, ett G-spår med fokus på faktakunskaper och ett VG-MVG-spår där 
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man strävade efter färdighet och förtrogenhet. Detta skulle enligt Carlgren, Forsberg & 

Lindberg (2009, s.28) få en icke önskad effekt: 

En sådan uttolkning skapar därför olika läro- och kursplaner för olika grupper av elever 

och därigenom undermineras idén om en likvärdig skola. Med en sådan uttolkning riskerar 

stora grupper av elever att inte få möjlighet att utveckla de kunskapskvaliteter som 

formulerats i ämnenas strävansmål (de kommande kunskapsmålen).  

Det som skiljer nuvarande läroplan från tidigare läroplaner är att det centrala innehållet har 

blivit mer detaljerat och styrande. Det har införts kunskapskontroller i slutet av varje kursplan 

i år 3, år 6 och år 9, där kunskapskraven beskriver olika nivåer av måluppfyllelse (Wahlström, 

2015). 

Wahlström (2015) anser att det i nuvarande läroplan, Lgr -11, är ett större fokus på elevernas 

lärande än det har varit tidigare och detta på grund av att det har skett en förskjutning från 

undervisning till själva lärandet. Författaren framhåller att det har blivit viktigt att läraren 

strukturerar ett givet undervisningsinnehåll på ett sätt som hjälper eleven att utveckla sitt 

tänkande kring begrepp, strukturer och kunskapsområden. ”… en uppmaning att vässa 

undervisningsskickligheten så att den förstärker elevers lärande på ett mer påtagligt sätt” (a.a, 

s.115).  

Tanken att en effektiv undervisning höjer elevernas måluppfyllelse menar Wahlström (a.a) 

kan kopplas till skollagen som föreskriver ”... att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet” (SFS, 2010:800). Författaren anser att såväl undervisning som 

utbildning ska vara forskningsbaserad och att det ska finnas stöd för de metoder som 

undervisningen baseras på (Wahlström, 2015).  Enligt Carlgren (2015) har det skett en 

förändring i de senaste läroplanerna där man har gått "… från att beskriva särskilda kvaliteter 

i ämneskunnandet till att beskriva vilka specifika förmågor som de olika skolämnena syftar 

till att utveckla hos eleverna" (s. 202). I Skolverkets (2014:2) styrdokument står det att i de 

svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen av de förmågor som finns i syftestexten och 

som undervisningen ska utveckla.  Målen för elevernas kunskapsutveckling motsvaras av 

kunskapskraven i respektive ämne. 

Carlgren (2015) anser att i den senaste läroplanen beskrivs vad eleven ska göra istället för 

vilket kunskapsinnehåll som skall behandlas vilket i sin tur hänger ihop med den förändrade 

synen på kunskap som introducerades i Lpo-94. Författaren överlåter på lärarprofessionen att 

komma fram till hur detta skall genomföras i undervisningen, medan Skolverket lyfter att för 

att uppnå en god kunskapsutveckling hos eleven blir det viktigt att syften och mål med 

undervisningen är tydliga. 

 

3.2 Formativ och summativ bedömning  

Ett av skolans uppdrag är att lärare ska bedöma elevers kunskaper och i skolans styrdokument 

står det att läraren ska på ett pedagogiskt och medvetet sätt följa och bedöma elevernas 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2014:2). Kunskapssynen som skolan utgår ifrån bygger på 

olika former av kunskap; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och dessa ska samspela 
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med varandra i undervisningen. Vid bedömningar är det elevernas förmågor kopplade till 

kunskapskraven i respektive ämne som värderas (Skolverket, 2014:1). 

Utgångspunkten vid bedömning är att den ska stödja elevernas lärande (Jönsson, 2013) och 

beroende på hur bedömningarna används blir de antingen formativa eller summativa. Enligt 

skolverket kan båda bedömningarna användas beroende på syftet; är avsikten att få fram vad 

eleven har lärt sig används ett summativt bedömningssätt, medan om avsikten är den att stärka 

och utveckla elevens lärande används ett formativt synsätt (Skolverket, 2016:2). 

Det finns många olika definitioner på vad formativ bedömning är och enligt Wiliam (2013) 

lyder den: 

Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används 

av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som 

förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte 

hade funnits (s. 58).  

Wiliam (2013) anser att de olika bedömningsformerna- summativ och formativ- kan 

komplettera varandra, beroende på hur utvärderingen som ligger till grund för bedömningen 

används. I den formativa bedömningsprocessen förändras inte bara eleverna utan även 

undervisningen. Lundahl (2011) menar även han att summativa bedömningar används för att 

sammanfatta elevernas kunskapsnivå i förhållande till något kriterium ex. en betygsskala, 

medan en formativ bedömning syftar till att utveckla elevernas kunskaper under själva 

processen. I denna process påverkas och förändras läraren och dess undervisning. 

Skolverkets (Skolverket, 2016:1) definition av formativ bedömning är att målen för 

undervisningen tydliggörs, att läraren samlar in information om elevers nuvarande kunskapsnivå 

i förhållande till målen, samt att läraren ger en återkoppling som talar om hur eleven ska komma 
vidare mot målen.  

Både Wiliam (2013) och Lundahl (2011) hävdar att det är minst lika viktigt att själva 

undervisningsprocessen utvecklas eftersom arbetet med formativ bedömning syftar till att 

utveckla elevens kunnande genom undervisningen. Detta framkommer inte lika stark hos 

Skolverket. 

 

3.3 Tidigare forskning 

En av de tidiga användarna av formativ och summativ bedömning var Scriven (1967). Scriven 

skilde summativ och formativ bedömning åt genom utvärderingarnas syfte. Gjordes dessa 

under arbetets gång framkom det hur effektfull undervisningsplanen var, medan en 

summering av kunskaperna i slutet fick avgöra om undervisningsplanen var lyckad (a.a). 

Detta syftade främst till att förbättra läroplanen samt ge skolorna vägledning om vilka 

förbättringar som behövdes (Wiliam, 2013). 

Bloom (1968) förde in en ny aspekt på formativ bedömning, som mer liknar dagens syn på 

formativ bedömning. Författaren ansåg att genom att använda små prov/diagnoser som 

utvärdering blev eleverna hjälpta framåt i lärprocessen. Detta blev viktigt för att eleverna 

skulle bli engagerade i ett livslångt lärande. Bloom (1968) menar också att dessa små prov 
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kunde användas i en graderingsprocess men det var inte att föredra. Både Scriven (1967) och 

Bloom (1968) använder termen formativ bedömning som en process där en förändring sker, 

antingen i läroplanen eller i elevens lärande. 

Ytterligare en ny aspekt på formativ bedömning kom genom Black & Wiliam (1998) där 

författarna anser att det som sker i klassrummet; inside the black box, är av signifikant 

betydelse för elevers lärande. Vidare konstaterar Black och Wiliam (1998) att formativ 

bedömning är det som sker i klassrummet då läraren drar slutsatser och förändrar 

undervisningen utifrån det som framkommit. Detta sker genom en interaktiv process mellan 

elev och lärare. Fortfarande är Blooms (1968) antagande om att det är en förändring i 

undervisningen som leder till bättre lärande hos eleven tydlig, men med Black och Wiliams 

(2003) syn vidgas begreppet formativ bedömning till att inkludera klassrummet och vilka 

verktyg som används där. För att maximal effekt ska nås behöver det som händer i 

klassrummet förändras.  

Enligt Wahlström (2015) är det John Hatties forskningsstudie ”Visible Learning” som har 

varit tongivande för formativ bedömning. Medan Hirsh (2017) anser att det är Black och 

Wiliams studie (1998) Assessment and Classroom Learning som har legat till grund för 2000-

talets diskussioner kring formativ bedömning.  

Hattie (2012) använder termen synligt lärande och synlig undervisning för att visa på att 

lärande sker i ett sammanhang där eleven och läraren befinner sig i ett samspel i 

undervisningen. Detta ”... sker när det förekommer målmedveten övning som syftar till att 

bemästra målet, när återkoppling ges och efterfrågas och när det finns aktiva, passionerade 

och engagerande människor som deltar i lärandet” (a.a, s.33). Detta framkommer även hos 

Wiliam (2013) som anser att all undervisning utgår ifrån tre nyckelstrategier som är att ta reda 

på var eleven befinner sig i sitt lärande, att ta reda på vart de är på väg och hur man ska 

komma dit. Till sin hjälp har eleven läraren och kamraterna och tillsammans med dem skapas 

en undervisning som möter elevernas behov. Både Hattie (2012) och Wiliam (2013) 

poängterar hur viktigt det är att undervisningen sker i ett samspel som möter elevernas behov. 

Det som är avgörande för elevers studieresultat är enligt Hattie (2012) läraren. Det är läraren 

som starkast kan påverka elevers lärande och som kan bidra till att en excellent undervisning 

uppnås. Detta gör att läraren behöver inta en kritisk syn på sin egen roll och vilken påverkan 

det får på undervisningen. Författaren anser att läraren behöver ha kännedom om vad var och 

en av eleverna kan, vet och tänker för att skapa ett meningsfullt lärande för eleverna. En av 

förutsättningarna för att skapa detta lärande anser Hattie (2012) är att varje lektion har ett klart 

mål och syfte som utvärderas av eleverna. Dessa lärandemål beskriver vad eleverna ska lära 

sig och ”... att målen är tydliga är kärnan i formativ bedömning.” (s.73). Vidare blir även 

framgångskriterier viktiga för lärandet hävdar författaren.  

Även Wiliam (2013) diskuterar att läraren ska ha klart för sig vad syftet och målen är för varje 

lektionstillfälle; där klargöra, delge och förstå lärandemål och framgångskriterier blir en av de 

fem nyckelstrategierna i formativ bedömning. Vidare gör Wiliam (2013) en skillnad mellan 

lärandemål, som beskriver vad vi vill att eleven ska lära sig och bedömningskriterier som 

beskriver de kriterier som används för att bedöma om de läraktiviteter som vi engagerade våra 

elever i var lyckade. Ett sätt att hjälpa eleverna till bättre förståelse menar författaren är att 

använda sig av konkreta elevexempel som visar på kvalitativa skillnader. Tillika Jönsson 

(2013) hävdar att bedömningskriterierna är till för att hjälpa eleven att få syn på olika 
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kvalitéer i skolarbetet och att dessa hjälper dem i deras kunskapsprocess. Det blir då viktigt 

hävdar författaren att eleverna får jobba med konkreta exempel så att de kan få syn på de olika 

kvalitéerna i bedömningsmatrisen. Att jobba med tydliga elevexempel som illustrerar 

skillnader på kvalitéer hävdar även Lundahl (2011) är viktigt för att hjälpa eleven i 

kunskapsprocessen.  

För att eleven ska veta vad som är viktigt att lära sig och vad som förväntas av dem behöver 

de få veta målen med undervisningen (Jönsson, 2013). Dessa tankar framkommer även hos 

Wallberg (2013) när hon diskuterar hur viktigt det är för elevernas förståelse att lektionens 

syfte och mål är tydliga. Syftet är kopplat till de övergripande tankarna om lektionen medan 

målet är mer precist vad eleverna ska hinna med och vart de är på väg. Jönsson (2013) 

diskuterar också vikten av att kommunicera målen till eleverna. Författaren anser att för att 

eleverna ska kunna lära måste de veta vad de ska lära och kunna, för annars får de gissa sig 

fram. Även Lundahl (2011) lyfter vikten av att eleverna vet vart de ska för annars får de svårt 

att ta ansvar för att de verkligen kommer dit som avsikten var.  

Hirsh (2017) för in ytterligare en aspekt på begreppet formativ bedömning. Hirsh anser att 

fokus även bör riktas mot lärarna och då som läranderesurs för varandra i den formativa 

processen. För att kunna möta upp elevernas behov och utvecklingsmöjligheter ska lärarna ta 

hjälp av varandra. I denna process ingår det att tillsammans med kollegor få syn på det som 

händer i själva undervisningen genom att använd sig av olika analyser.  ”… kan lärare fungera 

som läranderesurser för varandra. Kollegiala observationer och diskussioner är verktyg 

varmed vi kan reflektera över, synliggöra och granska aspekter av undervisningen” (a.a, s.54).  

Ett liknande synsätt framkommer hos Timperley (2015) då hon för fram hur viktigt det är att 

lärarna tillsammans ingår i en egen undersökande- och kunskapsbildande process, som löper 

parallellt med elevernas process. Detta för att kunna åstadkomma en god kunskapsutveckling 

med hög måluppfyllelse hos eleverna. I denna process blir utgångspunkten ”... vilka 

kunskaper och färdigheter behöver våra elever för att uppnå viktiga mål i förhållande till 

läroplanens mål, individuella mål samt samhällets mål?” ( a.a, s.34)  

Enligt Carlgren (2015) har de senaste läroplanerna inneburit en övergång från innehåll och 

stoff i undervisningen till att beskriva vad eleverna skall kunna göra. "Formuleringarna av 

syfte och mål med skolan i termer av kompetenser och förmågor innebär en förskjutning från 

vetande till kunnande" (s. 64). Doyle och Carter (1984) beskriver att då uppgifterna ska 

involvera högre kognitiva funktioner som att lösa problem eller argumentera blir de mer 

tvetydiga vilket i sin tur medför att eleverna önskar att lärarna är tydliga med vad som 

förväntas av dem. Detta kan leda till att lärarna istället förenklar uppgifterna. Carlgren (2015) 

skriver att: 

Eleverna är målinriktade och vill bli godkända och få så höga betyg som möjligt vilket ofta 

inte sammanfaller med viljan till fördjupade kunskaper. (s. 153) 

Carlgren skriver också "Det är bedömningspraktikerna som görs till lärandepraktiker. Det 

skulle kunna beskrivas som att undervisningen inriktas mot att få eleverna att bete sig som om 

de kan" (s.252).  Detta innebär att om kravnivåerna som beskriver ett betyg får styra 

undervisningen istället för utvecklandet av förmågor riskerar eleverna att lära sig att visa upp 
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ett uttryck för förmågan men som inte nödvändigtvis uttrycker ett kunnande. Undervisningen 

styrs också av ett fokus på bedömning istället för utvecklandet av ett kunnande. 

En studie gjord av Hirsh och Lindberg (2015) visar att de flesta forskningsstudier som 

innefattar formativ bedömning är utförda i högre utbildningskontexter, så som gymnasiet eller 

högre utbildningar. Hirsh och Lindberg menar att det därför blir svårt att säga vilken effekt 

formativ bedömning får på grundskolenivå.  
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4 Metod 

Under metodavsnittet kommer studiens metodiska val att förklaras och diskuteras samt 

studiens genomförande när det gäller urval, datainsamling och bearbetning att beskrivas. 

Studiens reliabilitet och validitet samt våra etiska överväganden kommer även att tydliggöras.    

 

4.1 Metodval 
 

Vår studie syftar till att undersöka hur elever uppfattar att lärares tydliggörande av målen 

bidrar till deras kunskapsutveckling. Vårt arbete är att utifrån det empiriska materialet tolka 

och beskriva de skilda uppfattningarna som framkommer. I denna studie utgör 

fenomenografin metodisk utgångspunkt. 

Denna studie är kvalitativ, vilket innebär att den ska ge en så god beskrivning som möjligt av 

hur eleverna uppfattar att lärares tydliggörande av målen bidrar till en kunskapsutveckling för 

dem. Inom fenomenografin, som är en utveckling av den kvalitativa metoden, koncentrerar 

man sig på hur något uppfattas vara och inte hur något är (Larsson, 2011). Det vi är 

intresserade av är att få syn på vilka olika sätt som elever uppfattar att målen tydliggörs för 

dem och om de bidrar till kunskapsutveckling. Utgångspunkten inom fenomenografin är att de 

olika uppfattningarna som framkommer är elevernas grundläggande förståelse av hur de 

uppfattar att målen tydliggörs. Denna grundläggande förståelse är underförstådd och det blir 

den grund som eleverna bygger sina uttalanden på (Larsson, 2011). I fenomenografin utgår 

man ifrån att företeelser i världen har olika innebörd för olika människor och det viktiga blir 

att få syn på, beskriva och analysera, variationer av de sätt som människor uppfattar ett 

fenomen på i sin omvärld (Uljens, 1989).  

Marton och Svensson (1978) diskuterar begreppen första ordningens perspektiv som handlar 

om fakta och det som forskaren kan observera, medan andra ordningens perspektiv handlar 

om hur någon upplever något. Enligt Larsson (2011) är fenomenografins domän den andra 

ordningens perspektiv- hur människan uppfattar något och vilken innebörd det får. Resultatet 

blir vad som framstår för människorna och inte hur något egentligen är. Uljens (1989) 

poängterar också att första och andra ordningens perspektiv är två helt olika 

forskningsproblem. Där den första ordningen perspektiv koncentrerar sig på 

verkligheten/företeelsen i sig, medan den sistnämnda koncentrerar sig på mänskliga 

uppfattningar av verkligheten/företeelsen. 

Avsikten med databearbetningen var att hitta kvalitativt skilda kategorier som beskrev 

elevernas olika uppfattningar av hur målen tydliggjordes. I analysen strävade vi efter att få 

syn på de olika uppfattningarna så att olika kategorier trädde fram. Denna process var 

tidskrävande och det gällde att få syn på de olika grundläggande uppfattningarna som har 

uttryckts och utgångspunkten i analysen var att jämföra och ständigt söka efter likheter och 

skillnader bland dessa uppfattningar. Inom fenomenografin skiljer man på vad och hur i 

förhållande till ett objekt (Larsson, 2011).  Eleverna beskrev hur de uppfattade att målen 

hjälpte dem i deras lärande eller utgjorde ett hinder i deras lärande. Alltså vilken betydelse 

målen hade för dem i deras lärande. De beskrev hur de förhöll sig till ett vad (objektet), i vårt 
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fall hur de uppfattade att målen hjälpte dem eller hindrade dem i deras lärande. Tanken var 

riktad mot frågan. Vad och hur var ständigt i relation till varandra. 

Resultatet blev de olika beskrivningskategorierna, där de skilda variationer i uppfattningarna 

fanns representerade och det var inte hur många som hade en viss uppfattning som blev det 

viktiga, utan vilka uppfattningar som fanns. Dessa uppfattningar analyserades i relation till 

meningsinnehållet. Dessa kategorier har uppkommit eftersom elevernas svar på 

forskningsfrågorna har varierat och gestaltat olika uppfattningar. Datamaterialet har utgjorts 

av elevernas skriftliga svar på en öppen fråga i vår enkät. I analysen var målet att få syn på 

kvalitativt skilda uppfattningar av hur de uppfattade att målen tydliggjordes för dem. 

Kategorierna beskriver skilda sätt att uppfatta hur eleverna beskriver att lärare tydliggjorde 

målen. 

  

4.2 Beskrivning av studien 
 

Inom ramen för skolans utvecklingsprojekt har det genomförts en enkät. Denna enkät 

samlades in för att kunna följa elevernas syn på arbetet med formativ bedömning under 

skolutvecklingsprojektets gång. Vi har valt att använda den del av enkäten där eleverna fick 

svara skriftligt på en öppen fråga, detta utgör vårt datamaterial. Enkäten genomfördes i 

årskurs 7 och 8 och sammanlagt deltog 355 elever. Svaren på den öppna frågan genererade 

elva sidor med utsagor. Svarens längd varierade mellan ett fåtal ord till flera meningar. I 

enkäten fick eleverna svara på följande öppna fråga, där de fick möjlighet att svara fritt: 

"Motivera varför du tycker att det är bra/mindre bra när din lärare berättar om målen för det 

arbetsområde vi arbetar med?" Utifrån dessa svar gjordes sedan en analys där olika 

uppfattningar kategoriserades utifrån den fenomenografiska arbetsgången.  

  

4.3 Etiska överväganden 
 

Eftersom eleverna är under 15 år informerades målsmän och eleverna skriftligt via 

skolledningen om deltagandet i enkätundersökningen och det fanns möjlighet att avstå från 

medverkan. Samtliga elever som deltar i studien har medgivit sitt samtycke. Undersökningen 

var anonym. Det empiriska materialet behandlades konfidentiellt, då inga namn eller 

personuppgifter nämndes. Vidare kommer materialet enbart att användas i uppsatssyfte helt 

enligt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Denna uppsats ingår som en del i ett 

följeforskningsprojekt. 

Vi har även tagit hänsyn till individskyddskravet (Dimenäs, 2016) som innebär att alla 

individer som ska ingå i forskning ska vara skyddade genom informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   
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4.4 Analys av elevsvar 
 

Segolsson (2006) lyfter i sin avhandling vikten av att utifrån datamaterialet skapa sig en 

förståelse för meningsinnehållet i utsagorna och genom att jämföra likheter och skillnader ska 

man kategorisera kvalitativt skilda grupper av uppfattningar. I vår analys utgick vi från 

elevernas skriftliga utsagor om hur de uppfattade att målen hjälpte dem eller var ett hinder för 

dem i deras lärande. Analysarbetet var tidskrävande och många timmar lades ner innan 

övergripande rubriker började träda fram. Initialt fick vi för många rubriker som vi tyckte 

representerade de olika uppfattningarna som fanns. Dock visade det sig, efter att arbetet hade 

fått vila, att många rubriker med dess uppfattningar kunde sammanföras. Nya dimensioner av 

svaren ledde fram till nya formuleringar av helt nya kategorier. Till slut trädde de slutgiltiga 

kategorierna fram. Segolsson (2006) poängterar vikten av att analysarbetet omprövas för att 

prova noggrannheten i kategorierna innan resultatet redovisas i form av 

beskrivningskategorier. Vidare kategoriseras svaren i vår analys utifrån skilda uppfattningar 

av hur eleverna upplever att lärarna tydliggör målen för dem.  
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5 Resultat 
 

I följande kapitel redovisas resultatet av datamaterialets analys. Analysen har utifrån våra två 

frågeställningar resulterat i tre kategorier under vardera. Inom varje kategori redovisas 

analysen från datamaterialet och i texten förekommer citat hämtade från den skriftliga delen 

av enkäten. 

  

5.1 Hur uppfattar eleverna att tydliggörande av mål hjälper dem i deras lärande? 

I denna frågeställning framkom det tre kategorier. Tydliggörande av mål är en hjälp för att: 

 nå en önskad kunskapsutveckling 

 nå ett önskat betyg 

 endast fokusera på rätt kunskapsinnehåll 

 

5.1.1 Tydliggörande av mål är en hjälp för att nå en önskad kunskapsutveckling 

I denna kategori uttrycker eleverna ett fokus på sin kunskapsutveckling och vad de ska kunna 

för att förbättra sig i ämnet. Målen blir en hjälp att utveckla elevernas kunskap: 

Jag vill gärna veta vad jag förväntas kunna, vad jag ska lära mig. 

Det är bra att veta vad det är man ska kunna och då kan man prestera bättre och det är 

lättare att förstå det man arbetar med. 

Då vet vi vad vi ska utveckla eller vilka områden man ska prestera mer på. 

Av citaten ovan framkommer det att eleverna tycker det är viktigt med tydliga mål för att få 

en önskad kunskapsutveckling. Vidare framkom det att eleverna uppfattade målen som en 

hjälp i sitt lärande då det blev tydligt för dem vilka uppgifter de ska göra. Fokus blir på att 

producera, det vill säga vilka uppgifter som skall genomföras istället för att fokusera på vilket 

innehåll som ska läras in under området. Som exempel på detta uttrycker eleverna: 

Då vet man vad man ska göra och det blir lättare att göra en insats. 

Eleverna ser målen som en hjälp för att få en struktur på lektionen, det blir tydligt vad de ska 

jobba med: 

Så att man vet vad man ska göra på lektionerna. 

Citatet visar på att målen ses mer som en dagordning för lektionen än som lärandemål. 

Eleverna uttrycker också att tydliga mål ger dem ett syfte med arbetsområdet och varför man 

läser om detta.  

Man vet vad man arbetar med och varför.  

Det är lättare att förstå varför vi gör vissa uppgifter och vad jag får ut av det. 



13 
 

Målen ger eleverna en motivering till det valda innehållet i arbetsområdet vilket kan ses som 

en hjälp för dem att ta sig an uppgifterna: 

 

5.1.2 Tydliggörande av mål är en hjälp för att nå ett önskat betyg 

I denna kategori framkom att det hjälper eleverna att veta vad som behövs för att nå ett högre 

betyg. Eleverna uppfattar att det blir tydligt vad de behöver göra för att höja betyget och 

strukturen hjälper dem i arbetsprocessen:  

Då vet man vad man ska träna på eller göra mer av för att få ett högre betyg. 

Det framkom också att eleverna uppfattade att tydliga mål hjälpte dem att utveckla, förbättra 

sin kunskapsutveckling för att få höga betyg. Eleverna ger här uttryck för 

kunskapsutvecklingen bakom betyget: 

Då vet jag vad som jag ska utveckla för att få bra betyg. 

Ytterligare en uppfattning är att eleverna får veta vad som krävs för de olika nivåer de blir 

bedömda efter: 

Då vet man vad man ska kunna och vad som krävs för varje nivå. 

Det är bra för att vi ska veta vad de bedömer oss i och varför vi får ett visst betyg. 

Målen ses som ett tydliggörande av kunskapskraven och dess nivåer. Eleverna vet vad som 

förväntas av dem. 

 

5.1.3 Tydliggörande av mål är en hjälp för att endast fokusera på rätt kunskapsinnehåll 

I denna kategori framkommer att eleverna ser målen som en hjälp att fokusera på rätt saker 

och att kunna sålla bort det som inte behövs:  

Det är bra så man vet vad man ska lära sig så man inte läser på om vissa saker i onödan 

eller så. 

För att veta hur jag ska göra så bra ifrån mig som möjligt utan onödigt arbete. 

Målen hjälper dem att begränsa stoffet, då eleverna tycker att det är viktigt att inte läsa på det 

som inte kommer på proven. 

 

 

5.2 Hur uppfattar eleverna att tydliggörande av mål blir ett hinder för deras 

kunskapsutveckling? 

I denna frågeställning framkom det tre kategorier. Tydliggörande av mål blir ett hinder då de 

uppfattas som: 
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 ointressant 

 stressande 

 otydliga 

 

5.2.1 Tydliggörande av mål är ett hinder då det uppfattas som ointressant 

I denna kategori uttrycker eleverna att det är svårt att ta till sig målen eftersom de upplever att 

det är ointressant, jobbigt eller tråkigt:  

Man blir uttråkad. 

För att ingen lyssnar eller bryr sig om det. 

Det blir jobbigt att de berättar hela tiden. 

Eleverna ser ingen mening med målbeskrivningen utan den ses som ett onödigt moment. De 

förstår inte hur målen ska hjälpa dem att nå en ökad kunskapsutveckling. 

 

5.2.2 Tydliggörande av mål är ett hinder då det uppfattas som stressande 

I denna kategori uttrycker eleverna att det bidrar till en stress. Eleverna uttrycker att man blir 

stressad eftersom det är så mycket man ska lära sig. Målen skapar en känsla av otillräcklighet: 

För att då blir jag stressad och känner mig jättedålig på ämnet för allt man ska kunna på det 

målet kan inte jag 

Eleverna uttrycker även att det blir stressande då det är otydligt hur de ska kunna uppnå 

målen. De får ingen vägledning till vad de ska göra: 

Man får veta vad man ska göra men inte hur man ska göra och man känner sig ofta stressad. 

Vidare uppfattar eleverna målbeskrivningarna som ett onödigt moment som bara tar tid:  

Lägger ner onödigt mycket tid på det. 

För att det kan ta för mycket tid från lektionen. 

Eleverna blir stressade då de får mindre tid till att jobba på lektionerna. De ser hellre att tiden 

används till att komma igång med arbetet. 

  

5.2.3 Tydliggörande av mål är ett hinder då de uppfattas som otydliga 

Det framkommer att eleverna inte förstår språket som används och det medför att de inte kan 

använda sig av målbeskrivningarna. Eleverna slutar att engagera sig för de förstår ändå inte 

vad som förväntas av dem. De tar inte till sig målen:  
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Jag förstår inte vad det står i målen för det är skrivet i ”vuxenspråk” så då är det ju ändå 

ingen idé. Dom visar målen om jag ändå inte förstår men om jag hade förstått hade det ju 

varit bra att visa målen. 

Vidare uppfattar eleverna att målen behöver förklaras av lärarna med ett enklare språk för att 

de ska vara en hjälp för dem:  

Och dom flesta matriser är för krångliga så att jag inte förstår. Det är bara vissa lärare som 

beskriver matriserna med enklare ord så man förstår. Eftersom jag inte förstår följer jag 

inte ”råden” från matriserna så då tycker jag att det känns onödigt typ. 

Då eleverna inte får någon förklaring av målen på ett språk de förstår kan de inte heller 

använda sig av dem. 
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6 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en diskussion kring metoden i studien, därefter diskuteras resultatet i 

relation till bakgrund och egna erfarenheter och avslutas med våra reflektioner. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Under arbetets gång har vi kommit fram till att utformningen av frågeställningen i enkäten har 

varit otydlig. Frågeställningen gav upphov till olika tolkningar, både då eleverna skulle svara 

och då utsagorna skulle analyseras, vilket ledde till en svårighet vid analysarbetet och 

kategoriseringen av de olika utsagorna. Att fånga elevernas olika uppfattningar och skapa 

kategorier som skiljer sig från varandra har varit tidskrävande och svårt. Enligt Larsson 

(2011) är detta en svårighet. Det finns en risk att eleverna har olika syn på vad begreppet mål 

står för vilket i praktiken kan ha inneburit att undersökningens objekt inte förståtts likartat av 

eleverna och det skapar en svårighet att analysera och kategorisera utsagorna. I det här fallet 

hade det eventuellt underlättat med intervjuer istället för skriftliga svar då man genom 

följdfrågor hade kunnat följa upp elevernas uttalanden och fått syn på deras uppfattningar om 

begreppet mål. Ytterligare en utmaning har varit att släppa vår egen uppfattning av vad mål 

innebär, vilket kan ha påverkat vår analys av utsagorna samt skapandet av kategorierna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studien visar att de elever som uppfattar att tydliggörandet av mål hjälper dem i sitt lärande 

uppger att genom att målen blir presenterad för dem kan de prestera bättre för de vet vad de 

förväntas att kunna och på så sätt når de en önskad kunskapsutveckling. För dessa elever ger 

målen en tydlig struktur över vad de förväntas kunna. Lärarens agerande spelar här en stor roll 

eftersom tydliga mål är en viktig hjälp för att eleverna ska veta vad som krävs och förväntas 

av dem. Hattie (2012) och Wiliam (2013) diskuterar hur viktigt det är för elevernas 

kunskapsutveckling att de vet vilka målen är för att kunna prestera i undervisningen. När 

syftet med arbetsområdet är tydligt visar vår studie att det motiverar eleverna till att prestera 

bättre. Det framkommer också att tydliggörandet av mål ger en tydlig struktur och det hjälper 

eleverna att veta vad de ska göra under arbetsområdet. Eleverna uttrycker också att tydliga 

mål ger dem ett syfte med arbetsområdet och varför de läser om detta. Wallberg (2013) lyfter 

just detta att när syftet är tydligt och målen klara blir det en hjälp för eleven att kunna veta vad 

de ska hinna med och vart de är på väg.  

Även om eleverna får hjälp att fokusera på rätt saker när målen är tydliga kan de uppfattas 

som styrande och då begränsande i kunskapsutvecklingen. Eleverna fokuserar bara på de 

saker som lyfts fram som viktiga av läraren vilket gör att de inte läser på saker i onödan. Vi 

uppfattar det som en begränsande kunskapssyn där fokus hamnar mer på att läsa på rätt sak 

och veta vilka uppgifter som ska göras istället för att se helheten inom kunskapsområdet. Det 

vidare kunskapsbegreppet, där utvecklingen av kunskap står i fokus, framkommer inte lika 

tydligt. Carlgren (2015) menar att den nuvarande läroplanen, Lgr -11, lägger fokus på ett 

görande istället för ett kunskapande. Författaren menar att risken är stor att de fördjupade 
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kunskaperna uteblir. Å ena sidan håller vi med författaren att det vida kunskapsbegreppet där 

eleven söker den fördjupade kunskapen riskerar att försvinna, å andra sidan är detta synsätt 

kanske en utopi då eleverna har 16 olika ämnen att förhålla sig till. En elev som har förmågan 

att avgränsa och prioritera har möjligen en bättre utgångspunkt än den som saknar denna 

förmåga, då det kan bli övermäktigt att fördjupa sig i samtliga ämnen.  

Det framkommer att tydliggörandet av mål hjälper eleverna att få ett bättre betyg eftersom 

kommunicerandet av målen gör att eleverna vet vad de ska göra eller förbättra för att höja sitt 

betyg. Hur läraren beskriver målen hjälper eleverna att veta vad som krävs för varje nivå. Här 

tror vi att eleverna tänker på kunskapskraven som finns kopplade till varje ämne där de olika 

betygsstegen är beskrivna. I kunskapskraven finns de olika förmågorna representerade. Våra 

kunskapskrav kan likställas med det Wiliam (2013) benämner framgångskriterier. Vi anser att 

det blir olyckligt om dessa används som målbeskrivningar då de är avsedda för att mäta en 

elevs kunskapsnivå efter ett avslutat arbetsområde. Det blir viktigt att skilja på lärandemål och 

bedömningskriterier (Wiliam 2013) då lärandemål är till för att visa vad eleverna ska lära sig 

medan kunskapskraven är till för att beskriva de kriterier som elevernas prestationer ska 

bedömas efter. Jönsson (2013) lyfter vikten av att bedömningskriterierna används för att 

hjälpa elever till att förtydliga olika kvalitéer i skolarbetet och att dessa ska hjälpa dem i deras 

kunskapsprocess. Detta görs genom att visa på tydliga elevexempel som i sin tur bygger på 

bedömningskriterierna (Lundahl, 2011). Å andra sidan menar Skolverket (2011) att vi ska 

utgå från bedömningskriterierna i kunskapskraven då vi planerar vår undervisning vid arbetet 

med bland annat de pedagogiska planeringarna. Då begreppet mål inte finns i nuvarande 

läroplan, Lgr -11, utan syftet visar vilka förmågor som eleverna skall utveckla med hjälp av 

det centrala innehållet i de olika ämnena så skapar detta en osäkerhet kring vilka mål lärarna 

ska använda. Det är vår uppfattning att lärarens uppgift är att utveckla elevernas förmågor 

genom att utifrån syfte och centralt innehåll i kursplanen skapa lärandemål som ska 

presenteras för eleverna. Det blir därför olyckligt om man använder bedömningskriterierna 

som mål istället. 

Även kategorin där eleverna uppfattar att målen är otydliga och således blir ett hinder i deras 

kunskapsutveckling handlar om att de inte förstår innehållet i matriserna på grund av att de är 

skrivna på ett för avancerat språk. Detta kan bero på att lärarna använder samma termer som i 

läroplanens kunskapskrav (Skolverket, 2016:2) och förtydligar dem inte med ett enklare 

språk. Här handlar det också, anser vi, om att man använder bedömningsmatrisen när målen 

presenteras. Att arbeta med bedömningskriterierna i ett arbetsområde är viktigt för det hjälper 

eleverna att få syn på olika kunskapsnivåer och kvalitéer i arbeten (Lundahl, 2011), men att 

använda bedömningskriterierna som målbeskrivningar är inte lika lyckat (Wiliam, 2013).  Det 

blir också tydligt i vår studie att språket behöver anpassas för att öka förståelsen hos eleverna. 

Här uppstår ett dilemma för samtidigt som det är viktigt att ett elevnära språk används, ska 

skolan verka för att alla lärare ska utveckla ett gemensamt språk. En lösning är att till en 

början förklara ord och begrepp med ett enkelt språk. Ett annat sätt att hjälpa eleverna att få 

en ökad förståelse för innehållet i bedömningsmatriserna och vad de olika nivåerna står för är 

att arbeta med konkreta elevexempel där kunskapsprocessen blir tydlig (Jönsson, 2013). 

Några av eleverna uppfattar målbeskrivningarna som stressande eftersom de dels inte förstår 

vad de förväntas att göra, dels att de tar onödig tid från lektionen. Här uppfattas 

målbeskrivningarna som ett tydligt hinder för eleverna. När eleverna inte vet vad som 

förväntas av dem skapas en känsla av otillräcklighet som bidrar till stressen. Det framkommer 

även att en tydlig målbeskrivning kan skapa stress för då blir det tydligt hur mycket som 

förväntas att eleven ska lära sig. När de då också upplever att de inte får någon vägledning till 
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hur de ska kunna uppnå målen blir känslan övermäktig. Vidare är det också elever som 

uppfattar att lärarnas genomgångar av målbeskrivningarna tar en massa tid som gör att de inte 

hinner jobba så mycket som de önskar på lektionen. De uppfattar målbeskrivningarna som 

ointressant och onödiga. De ser ingen mening med dem. För att bemöta den ökade stressen 

hos eleverna i skolan tror vi att lärare behöver ta ett större ansvar när det kommer till hur 

mycket stoff som läggs på eleverna. Lärare behöver bli bättre på att sålla och tydliggöra vad 

som menas med de olika förmågorna, hur de tränas samt hur de bedöms.  

 

6.3 Avslutande reflektioner 
 

En viktig lärdom av vår studie är att lärare behöver bli mer medvetna om vad de menar att 

mål är. De behöver bli bättre på att kommunicera målen till eleverna med ett språk som de 

förstår och som hjälper dem i deras kunskapsprocess. En viktig distinktion som lärare behöver 

bli medvetna om är skillnaden mellan lärandemål och kunskapskrav. Vi anser att 

användningen av kunskapskraven är ett utmärkt sätt att kommunicera bedömning till elever 

och föräldrar vid avslutad uppgift, det ger en tydlig bild av hur långt eleven har kommit i sin 

kunskapsutveckling. Men att använda dem som målbeskrivningar inför ett arbetsområde är 

mindre lyckat eftersom det inte blir tydligt hur eleven ska nå en önskad kunskapsutveckling. 

Att presentera målen i början av ett arbetsområde är inte alltid optimalt då det kan upplevas 

som stressande för eleverna.  Men även att nyfikenheten kan försvinna då man redan från 

början talar om vad som skall gås genom. 

Samtidigt som nuvarande läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2016:2), har tydliggjort det centrala 

innehållet om vad eleverna förväntas lära sig och kunskapskraven visar vad eleverna 

förväntas kunna för de olika betygen, har pressen ökat på våra elever. Allt fler elever upplever 

att betygsfokuseringen har tagit en för stor plats i kunskapandet och bidragit till en ökad 

stress. Ett sätt att komma tillrätta med detta problem kan vara att lyssna mer på vad eleverna 

har att säga och visa dem att deras åsikter är viktiga. På detta sätt kan de känna sig delaktiga i 

skolan och deras kunskapande. Det blir viktigt att låta eleverna äga sin egen kunskap vilket 

kan bidra till att stressen och ointresset för skolan minskar.  
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