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Abstract 
 
Syftet med denna praktiknära studie är att synliggöra diskurser och menings-
erbjudanden som framträder när elever beskriver sina erfarenheter av ett mål- och 
resultatstyrt arbetssätt och vilka förhållningssätt till lärande som utkristalliseras 
bland dem. Studien har genomförts vid ett gymnasium i norra Sverige där 30 
elever från årskurs två vid studieförberedande program har deltagit i sex olika 
fokusgruppintervjuer. Materialet har analyserats med hjälp av Faircloughs 
tredimensionella diskursanalys. Resultatet visar att det i skolans diskursiva praktik 
finns en högt rankad mätbarhetsdiskurs där situationsbunden kunskap inte har 
samma status och där det pågår en diskursiv kamp mellan mål- och 
resultatstyrning och sociokulturell lärandetradition. En framträdande diskurs är 
bedömningsdiskursen som generar ett performativt förhållningssätt hos elever. 
När kunskapskrav kommuniceras i samband med olika uppgifter framträder ett 
meningserbjudande att elever kan välja betygsnivå beroende på tid, ork och 
motivation. I sin strävan att nå vald betygsnivå genererar diskursen om 
instruktioner och feedback ett attraktivt meningserbjudande om att följa det goda 
exemplet. Studiens resultat uppmärksammar även en diskursiv kamp mellan 
bedömningsdiskursen och diskursen om ett livslångt lärande. 
 
 
 
 
 
Sökord: bedömning, governmentality, New Public Management, undervisning  
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1 Inledning 
 
Att vara lärare på ett gymnasium tycker jag är fantastiskt eftersom man får vara en 
del av ungdomars resa från tonåringar till unga vuxna. Att vara lärare innebär för 
mig, ansvar och förtroende. Ibland måste jag tro på mina elever även om jag inte 
ser resultat. Ibland måste jag motverka deras rädsla för att göra fel så att inte 
kreativiteten dör. Ibland måste jag påpeka att man lär av sina misstag och lyckas 
så småningom. Jag försöker påminna mina elever om att skolan är en plats för ut-
veckling och att vi alla på olika sätt befinner oss i lärprocesser, men trots att jag 
ofta talar om lärande och personlig kunskapsutveckling var det alldeles nyss en 
elev som tittade in genom dörren till mitt arbetsrum och frågade: Vad ska jag göra 
för att få ett högre betyg i arrangering och komposition? En liknande händelse 
berättade en kollega om där hennes elev frågade: Hur många sidor måste jag läsa 
för att få ett A? Jag har mer och mer funderat över vad det är som gör att elever 
ser betyg som något man får när man presterat något och inte för att man har ett 
kunnande inom ett specifikt område som uttrycks på olika sätt i olika samman-
hang. Jag upplever att när elever genomför en uppgift vill de veta vad som krävs 
för att uppgiften ska motsvara en viss betygsnivå istället för att se uppgiften som 
en övning för att utveckla kunskaper och förmågor, något som till viss del kanske 
kan förklaras av det fokus på mål- och resultatstyrning som skolan haft över tid 
och som har förstärkts i och med Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Skolverket 
2011a). 
   Hartman (2015, 130) menar att det styrsystem som råder i skolan idag har 
medfört ett fokus på betyg och andra mätbara resultat som till exempel prov-
resultat. Dessa förväntningar, att vara beredd att visa goda resultat kan skapa ett 
performativt (eng. performance) tryck på elever och lärare (Pérez Prieto & 
Löfgren 2017, 18) där det blir viktigt för elever att visa vad de kan. Carlgren 
(2015, 250) menar att skolan har utvecklat en performativitetskultur med fokus på 
elevers prestationer och även om formuleringar i läroplanen (Skolverket 2011a, 5) 
i grunden syftar till ett lärande förhållningssätt så finns det tendenser att ” lärare 
arbetar med siktet inställt på att eleverna ska prestera bra på proven mer än på 
deras lärande och djupare förståelse” (Hartman 2015, 130).  
   Styrningen av den svenska skolan påverkas av den svenska läroplanen 
(Skolverket 2011a), men även av andra policydokument som på olika sätt syftar 
till att främja lärande. Ett exempel är Europakommissionens rekommendationer 
om att utveckla nyckelkompetenser för ett livslångt lärande (Europeiska kommis-
sionen 2020). Till nyckelkompetenserna räknas till exempel förmågan att läsa, 
skriva och räkna, men också flerspråkighet, digital kompetens och entreprenör-
skap för att nämna några. Tydliga mål ska hjälpa EU:s medlemsländer att säker-
ställa en god och likvärdig utbildning för medborgarna, något som bland annat 
utvärderas i OECD:s Pisaundersökning. Dessa nyckelkompetenser ses som nöd-
vändiga för att medborgarna ska klara sig väl och för att EU ska kunna vara en 



 

 6 

konkurrenskraftig ekonomi (Sjöberg 2009, 38). En av nyckelkompetenserna är att 
lära sig att lära, det vill säga att utveckla förmågan att fullfölja och organisera det 
egna lärandet (Skolverket 2019). Det livslånga lärandet förutsätter att individen 
hela tiden strävar efter att utvecklas och blir en förutsättning för att kunna bidra i 
ett föränderligt och globalt samhälle (Sjöberg 2009, 39).  
   Eftersom Europakommissionens utbildningssatsning om ett livslångt lärande 
(Europeiska kommissionen 2020) utvärderas i olika mätningar påverkar det den 
svenska skolan på så sätt att elevers resultat blir viktiga för att visa på skolans 
kvalitet. På många skolor har man i syfte att förbättra elevers resultat utvecklat så 
kallade kunskaps- eller bedömningsmatriser som ett verktyg för lärande och en 
hjälp för läraren att forma och utveckla undervisningen. Matriser kan användas 
för att motivera elevers lärande då elever, med stöd i matrisen, ser sin utveckling i 
relation till målen, så kallad formativ bedömning (Lundahl 2018). Detta arbetssätt 
har fått ett stort genomslag i undervisningen bland annat med stöd i olika publika-
tioner av Skolverket. När lärare förhåller sig till styrdokument och anpassar 
undervisningen utifrån kursmål och kunskapskrav genom att formulera mål som 
också bedöms kan olika meningserbjudanden framträda för elever som i sin tur 
gör att elever förhåller sig olika till olika uppgifter. 
 
1.1 Skolans mångfacetterade uppdrag 
Skolans uppdrag är att bedriva undervisning, men också att bedöma kunskap. I 
läroplanen definieras kunskap på följande sätt: ”Kunskap kommer till uttryck i 
olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förut-
sätter och samspelar med varandra” (Skolverket 2011a, 8). De olika former för 
kunskap som anges visar att det förväntas att elever inte bara har kännedom om 
olika kunskapsområden utan också kan använda sina kunskaper på ett praktiskt 
sätt för att vara väl förberedd för vidare studier eller ett yrke. Min erfarenhet av 
undervisning har gjort att jag ser lärande som en process som leder till att kunskap 
blir förankrad i individen och kan ta sig i uttryck på ett personligt sätt. Detta tar 
tid och kan kanske i ett elevperspektiv upplevas som att man ibland misslyckas i 
sina försök, men att man får resa sig igen och komma vidare genom att be om 
hjälp för att slutligen förstå sammanhang och mening. Min roll som lärare är att 
utmana, stötta och vägleda elever i den processen. Denna syn på lärande hämtar 
jag ur det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs kända utvecklingszon 
(Vygotskij 1999).  
   I läroplanen uttrycks även förväntningar att elever och lärare ska eftersträva ett 
lärande förhållningssätt och när man i skollagen anger att utbildning ska främja 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (SFS 2010:800) så kan det 
härledas till Europakommissionens rekommendationer om att utveckla nyckel-
kompetenser för ett livslångt lärande (Europeiska kommissionen 2020). Läro-
planen uttrycker att ett lärande förhållningssätt blir viktigt då vi lever i en tid där 
snabb utveckling kräver flexibilitet och ställer nya krav på människors kunskaper 
och sätt att arbeta (Skolverket 2011a, 7).  
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Undervisningen ska även genomsyras av det demokratiuppdrag som beskrivs i 
läroplanen för att demokratiska värderingar och respekt för mänskliga rättigheter 
ska förankras hos eleverna. I läroplanen framgår det att skolans uppgift är att ”låta 
varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i sam-
hällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket 2011a, 5).  
   Biesta (2019a, 27) menar att skolans arbete fungerar i relation till tre områden: 
kvalifikation, socialisering och subjektifiering. Kvalifikation avser skolans uppgift 
att förbereda elever för livet som yrkesarbetare och samhällsmedborgare. Social-
isering handlar om skolans fostrande funktion genom förmedling av värderingar 
och normer i syfte att elever ska fungera tillsammans med andra människor, vilket 
Biesta menar sker genom att elever formas att passa in i politiska, sociala och kul-
turella ordningar (Biesta 2019a, 28). Subjektifiering förklarar Biesta som en mot-
sats till socialisering där syftet inte är att socialisera in någon i redan existerande 
ordningar utan där elever blir subjekt i sin egen rätt och inte bara objekt för andras 
önskningar och inriktningar (Biesta 2019b, 15). Biesta menar att utbildning bör ha 
en balans mellan dessa tre områden och att det som sker i klassrummet inte bara 
syftar till kunskapsinlärning utan att lärare också, medvetet eller omedvetet, för-
medlar idéer som påverkar elevers socialisering och subjektifiering. När jag som 
lärare och mentor vid olika tillfällen samtalar med elever framträder erfarenheter 
av en skola med fokus på kvalifikation där prov och inlämningsuppgifter är den 
dominerande redovisningsformen och där elevers kunskaper graderas i olika 
betygsnivåer. Elever uttrycker erfarenheter av att uppgifter som genomförs i vad 
som borde vara en lärprocess ofta bedöms och används i en slutlig, summativ 
bedömning. Detta skulle kunna utveckla ett performativt förhållningssätt 
(Carlgren 2015) istället för det lärande förhållningssätt som enligt gymnasie-
skolans läroplan (Skolverket 2011a) bör genomsyra undervisningen.  
   Den uppenbara spänningen mellan ett performativt och ett lärande förhållnings-
sätt är anledningen till att jag, genom en praktiknära studie, vill studera hur elever 
uppfattar meningen med uppgifter som genomförs i skolan. Med begreppet prak-
tiknära forskning menar jag att syfte och frågeställningar fötts i min egen praktik 
och att målet med studien är att få en djupare inblick i de förutsättningar under 
vilka lärare och elever verkar (Mattsson 2001, 48). Eftersom en praktiknära 
forskning har en stark koppling till utvecklingen av lärares professionella 
kunskapsbas (SOU 2018:19) är min önskan att studien ska öka lärares förståelse 
för elevers erfarenheter av skolans mål- och resultatstyrda arbetssätt.  
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
1.2.1 Syfte 
Syftet med studien är att, med hjälp av sociokulturell teori och kritisk diskurs-
analys, synliggöra diskurser och meningserbjudanden som ett mål- och resultat-
styrt arbetssätt ger elever vid studieförberedande program på gymnasiet och vilka 
förhållningssätt till lärande som utkristalliseras bland dem.  
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1.2.2 Frågeställningar 
Hur uppfattar och beskriver elever meningserbjudanden i ett mål- och resultatstyrt 
arbetssätt? 
Vilka diskurser synliggörs i elevers tal om ett mål- och resultatstyrt arbetssätt?   
Vilka tendenser till diskursiv kamp kan skönjas i ett mål- och resultatstyrt 
arbetssätt? 
Vilka positioner blir tillgängliga för elever i ett mål- och resultatstyrt arbetssätt?  
 
1.3 En beskrivning av mål- och resultatstyrning i skolans kontext  
I kommande avsnitt beskriver jag det bedömningssystem som ligger till grund för 
gymnasieelevers erfarenheter av mål- och resultatstyrning i skolans kontext. 
   För att stödja arbetet med en rättvis och likvärdig bedömning i samband med 
genomförandet av skolreformen 2011, vars syfte var att höja kvaliteten och lik-
värdigheten i skolan, gav Skolverket ut publikationen Kunskapsbedömning i 
skolan (Skolverket 2011b). I denna publikation förespråkar man modeller för 
bedömning av elevers kunskapsutveckling genom formativ- och summativ 
bedömning och man är tydlig med att det är så en god bedömningspraktik ska 
bedrivas (Skolverket 2011b, 62). Utgångspunkten är att ”målen för elevens 
kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven” (Skolverket 2011b, 16).        
Tydlighet och transparens betonas vilket har lett till att lärare ofta synliggör 
kunskapskrav till uppgifter som ska genomföras i form av konkretiserade betygs-
nivåer, ett arbetssätt som kan tolkas som en rekommendation i publikationen 
(Skolverket 2011b, 19). Ett mål är att elever utifrån kunskapskraven ska genom-
föra självbedömning av sina arbeten och stärka sina förmågor att driva det egna 
arbetet framåt. Självbedömning innebär att elever reflekterar över kvaliteten på 
sina arbeten för att bedöma om arbetet är i enlighet med kunskapskraven. Syftet är 
att förstärka det egna lärandet och bli förtrogen med kännetecken på kvalitet 
(Skolverket 2011b, 22). Då Skolverkets publikation Kunskapsbedömning i skolan 
(2011b, 19) betonar vikten av att elever förstår skillnaden i kvalitet för olika 
uppgifter konkretiserar lärare ibland kunskapskraven genom att visa på uppgifter 
av varierande kvalitet och relaterar dessa till kunskapskrav och bedömnings-
matriser. I samma publikation noterar man att det finns kritik mot användning av 
matriser då de kan begränsa undervisningen och elevers kunskapsutveckling. Man 
skriver att det finns en risk att ”det specifika och unika går förlorat när 
bedömningskriterier är tydligt formulerade i förväg” (Skolverket 2011b, 42).  
   Min erfarenhet är att många skolor, mot bakgrund av skolverkets betoning på 
tydlighet och transparens, har valt att arbeta med kunskapskrav som utgångspunkt 
i samband med genomförande av olika uppgifter i undervisningen. Syftet är att 
tydliggöra kravnivåer för att elever ska kunna ta ansvar för sin kunskaps-
utveckling och för att bedömningsprocessen ska bli mer transparent. Eftersom det 
formativa arbetssätt jag beskriver ovan är vanligt förekommande är det troligt att 
eleverna i studien, under sin skoltid, präglats av det även om arbetssättet i en 
senare publikation (Skolverket 2018) tonats ner något.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt beskrivs skolans verksamhet genom en redogörelse av skolans 
utveckling efter kommunaliseringen 1991, en presentation av styrdokument som 
är relevanta för studiens utformning samt en filosofisk ansats om mål- och 
resultatstyrd verksamhet i relation till den enskilda individen.  
 
2.1 En sammanfattning av skolans utveckling efter 1991 
När skolan kommunaliserades 1991 skulle staten inte längre styra verksamheten 
annat än genom att ange mål som skulle uppnås. Skolverket inrättades med upp-
gift att svara för normering genom kursplaner, betygskriterier och nationell 
granskning, uppföljning och utvärdering. De nya kursplanerna innehöll beskriv-
ningar av mål och resultat, men gav stort utrymme för anpassning till lokala för-
hållanden. 1994 lanserades en ny läroplan (Skolverket 2006) och det relativa 
betygssystemet med en femgradig betygsskala ersattes av ett målrelaterat 
betygssystem med en betygsskala från icke godkänd till mycket väl godkänd. 
Ungefär samtidigt fick friskolereformen genomslag och friskolor började 
konkurrera med kommunala skolor om eleverna. Eftersom man såg sjunkande 
elevresultat i internationella kunskapsmätningar och ökade variationer i kvalitet 
och resultat såväl inom som mellan kommuner och skolor ville skolverket med 
tiden stärka kvalitetskontrollen av skolan (SOU 2007:28). 2008 startade den nya 
inspektionsmyndigheten Statens Skolinspektion (Skolinspektionen 2019).  
   Hartman (2015) beskriver hur lärarrollen förändrades i samband med den ökade 
kvalitetskontrollen genom en större administrativ börda med omdömesskrivning, 
individuella utvecklingsplaner, ökade föräldrakontakter och en utökad betygs-
sättning. Han menar att ”uppgiften att sätta betyg har allt mer kommit att styra 
sättet att undervisa” och att den lärarlegitimation som genomfördes 2011 ”främst 
knyts till behörigheten att sätta betyg och inte till lärarens uppgift att undervisa” 
(Hartman 2015, 130). I och med 2011 års läroplan stärktes inramningen ytterliga-
re med tydlig kommunikation av mål och kunskapskrav samt krav på mätbara 
resultat. Betygsnivåerna förändrades till att bli en sexgradig betygsskala där A 
anger den högsta betygsnivån och F är det samma som underkänt. Kunskaps-
kraven för E, C och A finns beskrivna, medan man för att få ett D eller B ska 
uppnå alla krav för det lägre betyget och till övervägande del för det högre. Idag 
synliggörs och kommuniceras elevers kunskapsutveckling bland annat genom 
utvecklingssamtal och i relation till kunskapskrav för olika ämnen och kurser.     
   Utbildningssystemet beskrivs ofta ur ett effektivitetsperspektiv där höga resultat 
anses bekräfta utbildningens kvalité (Biesta 2019; Sjöberg 2009; Allelin 2019). 
För att skolan ska vara jämlik strävar man efter att mål och bedömningskriterier 
ska formuleras på likartade sätt och måluppfyllelsen kontrolleras bland annat 
genom nationella prov och inspektioner. Det finns kritik mot detta (OECD 2019) 
då det påverkar lärare genom ökad administrativ börda och medför en risk att 
innovation och lärarautonomi på lokal nivå kvävs. 
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2.2 Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning 
Skolverkets publikation som behandlar allmänna råd om betygsättning Betyg och 
betygssättning (2018) ska ses som ett stöd för lärare i arbetet med att betygen ska 
bli rättvisa och likvärdiga. Här kan man bland annat läsa att ”det är syftet och det 
centrala innehållet i kurs- och ämnesplanerna som ska vara utgångspunkt för 
undervisningen” (Skolverket 2018, 9). Kunskapskraven anger vilka kunskaper 
som krävs för de olika betygen, men är inte avsedda som grund för planering eller 
genomförande av undervisning. Här kan man se en tydlig förskjutning från 2011 
års publikation Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket 2011b). I 2011 års all-
männa råd var man tydlig med att eleverna skulle arbeta med kunskapskraven 
som utgångspunkt medan man i Betyg och betygssättning (2018) säger att ”om 
undervisningen planeras, genomförs och följs upp enbart utifrån kunskapskraven 
riskerar fokus att flyttas från innehållet i undervisningen till hur eleverna kan visa 
sitt kunnande” (Skolverket 2018, 9). I publikationen Betyg och betygssättning 
(2018) kommenteras uppgiftsspecifika matriser med att matriser kan vara värde-
fulla för elevers kunskapsutveckling på samma gång som det finns en risk att de 
kan begränsa vilket kunnande elever kan komma att visa. I de allmänna råden är 
man tydlig med att även om läraren under kursens gång kan värdera elevers kun-
skaper i förhållande till kunskapskraven så är betygsanteckningar på enskilda prov 
eller uppgifter ”mindre ändamålsenliga för lärarens allsidiga utvärdering” 
(Skolverket 2018, 18). Läraren måste vara lyhörd för att eleverna kan visa annan 
kunskap än vad läraren förväntar sig och behöver ett brett och ”varierat underlag 
för en allsidig utvärdering vid betygssättningen” (Skolverket 2018, 9). Vid be-
tygssättning behöver kunskapskraven ”läsas och tolkas i relation till syftet, det 
centrala innehållet och den undervisning som har bedrivits” (Skolverket 2018, 9). 
I Betyg och betygssättning (2018) lyfts vikten av en allsidig bedömning det vill 
säga att man använder sig av ”muntliga eller skriftliga redovisningar, prov, bild, 
ljud eller lärarens observationer i undervisningen. Det viktigaste är att be-
dömningsformerna ger den information om elevers kunskaper som läraren 
behöver” (Skolverket 2018, 19). När det gäller nationella prov säger man att de 
särskilt ska beaktas i samband vid betygssättning (Skolverket 2018, 44) och om 
provbetyget skiljer sig från slutbetyget ska rektor undersöka avvikelserna för att 
se om de är motiverade eller inte.  
 
2.3 En marknadsanpassad skola 
Begreppet New Public Management (NPM) är ett samlingsbegrepp för 
”organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, 
ofta inspirerade av det privata näringslivet” (NE 2019). Man kan beskriva det som 
att man utgår från modeller för mål- och resultatstyrning med fokus på resultat 
snarare än arbetsprocesser. När skolan ska kvalitetssäkras, verksamheten göras 
mätbar och jämlikheten kontrolleras har mål- och resultatstyrning blivit ett 
kraftfullt verktyg. När mål- och resultatstyrning används för att beskriva vad 
elever förväntas lära sig i olika kurser och vilka mål som kan uppnås i form av 
olika betygsnivåer finns det en risk att synen på utbildning förenklas. 
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Biesta (2019b) menar att under de senaste decennierna har begreppet utbildning 
fått stå tillbaka för begreppet lärande. Han är kritisk till att pedagogik mer och 
mer handlar om lärande där utbildning ska leda till lärande och lärare ska vara de 
som underlättar lärandet. Biesta menar att något har gått förlorat i övergången från 
ett utbildnings- till ett lärandespråk och att språkbruket, som nu mera hämtas från 
marknadsdiskursen ”i hög grad påverkar vad som kan respektive inte kan sägas 
och göras” (Biesta 2006, 23). Biesta menar att undervisning har blivit en kontroll-
handling som gör att ”elever bara kan vara objekt styrda av lärarens intentioner 
och handligar och inte subjekt i sin egen rätt” (Biesta 2019b, 15) när undervisning 
istället borde locka fram subjektheten hos elever. Liknande tankegångar har 
Fairclough (1992, 7) som menar att man å ena sidan kan se elever som kräsna 
kunder som medvetet kan välja kurser som uppfyller deras behov, å andra sidan 
kan man se dem i en passiv roll som instrument i produktionsprocesser riktade 
mot utbildningar med tydliga färdighetskrav. 
 
2.4 Mätbarhetsdiskursen ur ett filosofiskt perspektiv 
Bornemark (2019, 212) kritiserar en utbildning som sätts i mätbarhetssamhällets 
tjänst och menar att utbildning måste lämna utrymme för ett ”icke-vetande” så att 
det utforskande mötet mellan lärare och elev får ett större utrymme. Bornemark 
använder begreppen ratio och intellectus som hon hämtar hos 1400-talsfilosofen 
Causanus. Ratio är den del av vårt tänkande som hanterar fakta, samband och 
logik – det mätbara. Intellectus kretsar kring omdöme, empati, mening och vär-
deringar, det som vi inte kan mäta – det mänskliga. De sinnesintryck vi fångar 
upp från omgivningen kategoriseras av ratiot för att det vi upplever ska bli be-
gripligt för oss. Intellektet reflekterar över ratiots pusselbitar och så handlar vi 
efter det. Föreställ dig att ratiot uppfattar två pusselbitar i omgivningen. Den ena 
pusselbiten är en mormor som fryser, den andra pusselbiten är en filt. Intellektet 
reflekterar över ratiots pusselbitar och drar slutsatsen att om man breder filten runt 
mormor så blir hon varm igen och så agerar man efter det, den mänskliga hand-
lingen kommer in. Ratiot är som en dator som mäter och kategoriserar, men kan 
aldrig innefatta det mänskliga som gör att vi reagerar på något annat mänskligt. 
Skolan lägger allt större vikt vid resultat som ofta begränsas till det mätbara och 
lyfts fram för att visa på skolans kvalitet (Sjöberg 2009; Allelin 2019), till 
exempel Pisaundersökningar, nationella prov och betygsjämförelser. Bornemark 
(2019, 212) beskriver precist definierade kompetensområden som en ratiokunskap 
som utgår från färdiga kategorier med risk att begränsa lärares och elevers möjlig-
heter att respondera på något större. Hon menar att sedan NPM infördes som styr-
system har ”utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situations-
kunskap blivit allt mindre” (Bornemark 2019, 10). I studien används begreppet 
situationsunika tillfällen för att beskriva att kunskap kan komma till uttryck vid 
andra tillfällen än i samband med redovisningar. Ett situationsunikt tillfälle kan 
vara diskussioner i klassrummet, muntlig problemlösning eller praktisk kunskap. 
Det situationsunika tillfället blir ett sammanhang där elever får möjlighet att 
reagera på annat och andra i sin omgivning. 
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3. Tidigare forskning   
 
I forskningsöversikten redovisas svensk forskning som undersöker elevers för-
hållningssätt till lärande. Då studien synliggör meningserbjudanden som ett mål- 
och resultatstyrt arbetssätt ger elever efter införandet av läroplanen 2011 har 
sökningar begränsats till studier från 2011 och senare. Tillämpade sökord har varit 
”undervisning”, ”lärande förhållningssätt”, ”meningserbjudande”, ”kunskaps-
matriser”, ”kunskapskrav”, ”lärandemål”, ”uppvisningsmål”, ”formativ be-
dömning”, summativ bedömning”, samt mål- och resultatstyrning”. Forskning 
inom valt område fokuserar på elevers erfarenheter av betyg och bedömning i 
relation till införandet av en ny läroplan och fler nationella prov. Gjorda studier 
inom området har genomförts från grundskolans årskurs tre och upp till gymnasie-
nivå och baserar sig på intervjuer och observationer.  
 
3.1 Bedömning för lärande 
Lundahl (2018, 89) menar att bedömning måste bli en naturlig del av under-
visningen och förespråkar en formativ bedömning utifrån tydliga mål där olika 
delmoment bedöms och återkopplas till eleven under lärprocessen. Han anser att 
det är först när elever har en klar bild över vad som förväntas av dem som de kan 
ta ansvar för sitt eget lärande och betonar vikten av att de utvecklar ett lärande 
förhållningssätt. Lundahl (2018) lyfter forskning som visar att elevers prestationer 
på många sätt kan stärkas genom formativ användning av matriser i samband med 
feedback. Användning av matriser kan också stödja elevers självreglerande 
förmåga och används som checklistor eller kontrollinstrument i samband med 
inlämning av olika uppgifter (Panadero & Jönsson 2013; Wyszynska Johansson 
2015; Lundahl 2018). Gyllander Torkildsens (2016) studie visar att elevers 
förståelse av bedömning påverkar den formativa bedömningsprocessen och delar 
in elevförståelsen av bedömning i prestation, förståelse och lärande. De elever 
som inte har förstått bedömningens roll i lärandet förknippar bedömning med prov 
och betyg, det vill säga utifrån individuell prestation. Sen finns det elever som har 
börjat utveckla sin förståelse för bedömningens roll i den personliga kunskaps-
utvecklingen även om de inte fullt ut kan integrera feedback i sitt eget lärande. Ett 
litet antal elever förstår att bedömning kan ha ett samband med lärande och kan 
relatera de nya kunskaperna till tidigare kunskaper och erfarenheter.  
 
3.2 Bedömning riskerar att utveckla ett performativt beteende 
Det finns studier som visar att en starkare inramning i form av fler prov, betyg 
från årskurs sex och tätare kommunikation av lärandemål och kunskapskrav har 
en negativ effekt på elever på så sätt att det performativa trycket ökar (Bagger 
2015; Olovsson 2015; Pérez Prieto & Löfgren 2017). När elever som försöker 
prestera i förhållande till uppställda kunskapskrav inte förstår innebörden i det 
språkbruk som förekommer i kunskapsmatriserna skapas en osäkerhet kring hur 
de ska förhålla sig till matriserna och vad de ska öva på för att bli bättre. (Löfgren 
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& Löfgren, 2016). Olovsson (2015) har studerat bedömningsprocessen som inne-
fattar relationen mellan lärandemål, undervisning och bedömning och hur lärare 
och elever förhåller sig till detta. Hans studie visar att elever, i samband med 
införandet av betyg i årskurs sex, försöker förstå vad som förväntas av dem och 
blir mer noggranna, reflekterande och aktiva när de visar lärarna sitt kunnande. 
Eleverna visar större arbetsdisciplin, vilket eleverna upplever som positivt, men 
många upplever också ökad negativ press då det centrala blir den individuella 
prestationen i relation till de mål och kunskapskrav som finns i respektive ämne. 
Resultatet visar ett förändrat förhållningssätt hos elever där de flesta på något sätt 
påverkas i en mer performativ riktning. Olovsson (2015) menar att elevers 
lärandeidentiteter har påverkats på grund av förändringar i bedömningsprocessen.  
Liknande resultat synliggör Tanner (2016) i en artikel där hon beskriver ett elev-
ideal där elever både förväntas prestera och ta ansvar för att visa vad de kan på 
samma gång som de ska tänka självständigt och kunna argumentera för sin sak. 
Då detta förväntas ske på ett sätt som fungerar inom systemets officiella retorik 
blir eleverna objekt med små möjligheter att kunna påverka de elevideal som 
formas i ett allt mer marknadiserat utbildningsystem (Tanner, 2016). Studier som 
genomförts på högstadiet och gymnasiet visar att vetskapen om bedömning och 
betyg påverkar elevers agerande i klassrummet och att det blir viktigare att 
prestera ett synligt resultat än lärandets innehåll. Eleverna utvecklar även 
strategier för att redovisa vad de tror efterfrågas snarare än vad de själva tycker är 
viktigt och matriser används som checklistor för detta (Wyszynska Johansson 
2015; Sievenbring 2016).  
 
3.3 Bedömning, betyg och välbefinnande 
Genom en mätning av 13 000 svenska elevers mående i årskurs 5, 7 och 9 belyser 
forskare (Högberg et al. 2019) ett samband mellan skolrelaterad press och elevers 
mående där det visar sig att flytten av betyg från årskurs åtta till årskurs sex fått 
negativa konsekvenser. När elever ska få betyg medför det ett större fokus på 
prestation i samband med fler prov. Särskilt flickor värderar sin självkänsla i 
förhållande till resultaten i skolan vilket kan påverka dem på så sätt att de upp-
lever en lägre självkänsla, visar psykosomatiska symptom och högre stressnivå. 
Allelin (2019) uppmärksammar att skolor, i samband med att de marknads-
anpassas och konkurrerar om elever, flyttar fokus från undervisning till enkelt 
mätbara färdigheter vilket leder till en betygshets med ett instrumentellt för-
hållande till lärande där elever upplever att det inte är kunskap som räknas utan 
betyg. Om elever inte lyckas nå upp till betygsmålen lämnas de ensamma med 
skulden för att misslyckas vilket särskilt påverkar flickors psykiska och fysiska 
mående på så sätt att de påvisar hög stress och låg självkänsla. Gustavsson, Sörlin, 
& Vlachos (2016) riktar kritik mot gymnasieskolans kurssystem då kursbetygen 
ligger fast trots att eleven fortsätter att utvecklas i ämnet. Forskarna menar att ett 
betyg efter avslutad kurs varken tillåter progression eller regression på så sätt att 
de inte fångar de kunskaper som eleverna faktiskt har med sig när de lämnar 
skolan, en debatt som förs bland både lärare och elever inom gymnasieskolan.  
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4. Teori 
 
Jag antar ett makt- och styrningsperspektiv i min studie för att synliggöra hur 
elever socialiseras in i skolans specifika diskurser och varför de börjar handla 
enligt vissa mönster. Styrning av skolan sker både på en övergripande politisk 
nivå och på klassrumsnivå genom att lärare förhåller sig till Skolverkets riktlinjer 
och försöker tydliggöra läroplanens mål (Skolverket 2011a) för elever. Elever 
försöker i sin tur tolka målen och agerar inom de ramar som sätts upp för att så 
småningom nå de betyg som kan bli avgörande för deras möjligheter till fortsatta 
studier eller arbete. När elever förväntas handla i linje med det som i samman-
hanget framstår som det rätta ses makt och styrning, i ett diskursivt perspektiv, 
som en riktningsgivare för elevers handlingar (Öhman 2015, 128). I följande 
avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analys 
och tolkning av studiens resultat. 
 
4.1 Studiens ontologi och epistemologi 
Studiens ontologi vilar på en socialkonstruktionistisk grund där sociala 
konstruktioner och deras mening skapas via socialt samspel och därför befinner 
sig i ständig förändring (Bryman 2018, 58). Vad gäller epistemologisk ansats 
utgår jag från att kunskap skapas i sociala sammanhang genom interaktion mellan 
människor och omgivningen, något som i studien representeras av en socio-
kulturell utgångspunkt (Vygotskij 1999). 
 
4.2 Kritisk diskursanalys som teori och metod 
Då syftet med studien är att synliggöra diskurser och meningserbjudanden som ett 
mål- och resultatstyrt arbetssätt ger elever samt att studera vilka förhållningssätt 
till lärande som utkristalliseras bland dem, använder jag mig av kritisk diskurs-
analys. Diskursanalys är både en teori och en metod och handlar om att ”förskjuta 
den traditionella uppmärksamheten för hur verkligheten är, till förmån för hur 
verkligheten skapas” (Börjesson 2011, 23). En central utgångspunkt i ett diskurs-
analytiskt perspektiv är att vi framställer vår verklighet med hjälp av språket och 
att både talad och skriven text påverkar vår konstruktion av oss själva och världen 
(Winther Jørgensens & Phillips 2017, 67). Denna konstruktion är en ständigt 
pågående process som Fairclough (1992, 84) synliggör genom att använda be-
greppet intertextualitet. Med intertextualitet menas i studien att både talad och 
skriven text aldrig existerar isolerade från varandra utan förhåller sig till både 
tidigare och framtida texter.  
   I skolans diskursiva praktik används ett specifikt språkbruk. En betydande del 
av både talad och skriven text i skola och utbildning kretsar på olika sätt kring 
bedömning. Formativ- eller summativ bedömning, bedömning för lärande, kun-
skapsbedömning eller bedömningsmatriser är bara några begrepp som används 
flitigt i skolan idag. Skolverket lyfter vikten av att eleverna ”kan bedöma sina 
studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen” 
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(Skolverket 2011a, 14). Dessa bedömningar styr både undervisnings- och 
inlärningsprocesserna och påverkar därför också de som bedöms.  
   I diskursanalysen inkluderas Foucaults teorier om att diskurser kan vara ett 
medel för maktutövning (Foucault 2002) vilket innebär att man studerar hur 
diskurser påverkar människors handlingsutrymme (Bryman 2018, 651). När 
forskare inom den kvalitativa forskningen ser individen som en person med olika 
egenskaper som gör att hen handlar på olika sätt i olika sammanhang så använder 
diskursanalysen istället begreppet subjektspositionering. Subjektspositionering 
innebär att man tittar på vilka möjligheter som faktiskt ges att uttala sig och vilka 
egenskaper som betraktas som meriterande i sammanhanget (Wreder 2015, 46; 
Öhman 2015, 133). Winther Jørgensen & Phillips (2017, 51) beskriver diskurs-
teorins uppfattning om identitet som en identifikation med en subjektsposition i en 
diskursiv struktur. Med begreppet subjektspositionering som utgångspunkt förut-
sätter jag att den målstyrning som sker i skolan via kursmål, kunskapskrav och 
bedömning också påverkar elevers handlingsutrymme. 
   För att analysera studiens resultat används Faircloughs tredimensionella diskurs-
analys som ser den kommunikativa händelsen i tre dimensioner, som text, som 
diskursiv praktik och som social praktik (Fairclough 1992, 73). På vilket sätt jag 
använder Faircloughs tredimensionella diskursanalys beskriver jag närmare i 
metodavsnittet. Jag utgår från Winther Jørgensens & Phillips (2017) beskrivning 
av begreppet diskursordning som ram för analysen. En diskursiv praktik formas 
inom ramen för en diskursordning. Diskursordningen bygger på tidigare kom-
munikativa händelser, till exempel övergripande politiska idéer, EU-direktiv, den 
svenska läroplanen och lokal skolkultur, men språkbrukare i den diskursiva 
praktiken har möjlighet att förändra diskursordningen genom att använda 
diskurser som ingår i diskursordningen på ett nytt sätt eller införa diskurser från 
andra diskursordningar. Marknadsdiskursens påverkan på utbildningsdiskursen 
blir till exempel synlig i talet om elever som konsumenter (Biesta 2006; 
Fairclough 1992) eller när utbildning diskuteras utifrån ett ekonomiskt 
marknadsmässigt perspektiv (Sjöberg 2009). 
   I kritisk diskursanalys utgår man från att relationen mellan text och social 
praktik förmedlas av den diskursiva praktiken. Då diskurser går båda vägarna, det 
vill säga att den både konstruerar den sociala praktiken och konstrueras av den 
(Winther Jorgensen & Phillips, 2017, 67), är det av intresse att studera elevers 
erfarenheter av en mål- och resultatstyrd skola. 
 
4.3 Governmentality – styrningsrationalitet i skolan 
Foucaults begrepp governmentality (Foucault 2002, 201–222), eller styrnings-
rationalitet, handlar om makten över språket och hur makten, som är svår att 
precisera, sätter sin prägel på olika diskurser. Genom att till exempel sortera ”de 
vansinniga” från ”de normala” (Foucault 2010) konstruerar diskursen en 
verklighetsbild av vad som anses vara normalt eller avvikande. Foucault menar att 
makten styr kunskapen och även om makt är utspridd och svårgripbar (Thurén 
2018, 154) så är en väsentlig form av makt, makten över språket. Språket formar 
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olika diskurser och därmed individens tankar om sig själv och världen så att 
individen anpassar sig till det som anses vara normalt. Governmentality syftar till 
en styrning som förutsätter individens frihet att vilja det rätta, vilket också ses 
som en beståndsdel i själva styrningsprocessen (Öhman 2015, 129). Foucault 
sammanfattar denna disciplinära styrning som ”conduct of conduct” vilket 
Hansson (2014, 63) översätter som ”styrning av beteenden” och förklarar som 
”tekniker som styr människor att styra sig själva till lämpliga och önskvärda 
subjekt och som i sin tur kan kopplas till policys, politiska visioner och mål-
sättningar.” I skolan skulle styrningsrationalitet kunna förstås bland annat genom 
styrning av kursmål och kunskapskrav där innehåll och struktur kan sägas 
normalisera vissa utryck för kunskap. Detta skulle kunna medföra att elever, i sin 
strävan att anpassa sig till det som tycks vara det rätta, blir självstyrande och 
villiga att handla i linje med det som anses önskvärt. Foucault menar att även om 
utbildning försöker ”vara det instrument i samhället som gör det möjligt för varje 
individ att få tillgång till vilken diskurs som helst” så är varje utbildningssystem 
”ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och 
därmed också de kunskaper och den makt de bär med sig” (Foucault 1993, 31). 
Utbildning kan därför, med Focaults teorier, förstås som en diskursiv praktik där 
språkanvändningen påverkar elevers och lärares verklighetsuppfattning och 
förståelse av olika fenomen.  
 
4.4 Dialogiskt meningserbjudande i ett sociokulturellt 
lärandeperspektiv  
Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man hävda att människors erfarenheter be-
stäms av den sociala miljön. Om den sociala miljön förändras så förändras även 
personers föreställningar och handlingar. Enligt Vygotskij (1999, 235) är lärarens 
roll att organisera den sociala miljön där undervisning sker genom att utmana, 
stötta och vägleda eleven i sin kunskapsutveckling utifrån elevens proximala 
utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen beskriver den zon för lärande 
som eleven befinner sig i när målet för lärandet är för högt för att eleven ska klara 
det själv, men som eleven klarar med vägledning och stöd (Vygotskij 1999, 271).  
   En central aspekt i ett sociokulturellt lärandeperspektiv är mediering. Mediering 
kan förklaras med ordet förmedling och används om alla typer av stöd i lär-
processen (Dysthe & Igland 2003, 79). Språket är ett av många medierande verk-
tyg och hur man som lärare formulerar sig kring uppgifter och målbeskrivningar 
kan i ett sociokulturellt perspektiv påverka elevers förhållningssätt till lärande. 
Om lärare talar om enskilda uppgifter som något som ska bedömas snarare än att 
uppgifter ska vara en hjälp i elevers kunskapsutveckling finns det en risk att 
elever utvecklar ett performativt beteende (Carlgren 2015, 250). Deras mål blir då 
att visa vad de kan, så kallat uppvisningsmål, istället för att sträva efter att 
utveckla sina kunskaper och förmågor, så kallat lärandemål (Elliot & Dweck 
1988; Dweck 2015; Skaalvik & Skaalvik 2016).  



 

 17 

Om man ser undervisning i ett dialogiskt perspektiv finns det enligt Dysthe (1996) 
två arbetssätt som dominerar. Det monologiska arbetssättet beskrivs i utbildnings-
sammanhang som lärarcentrerat och sker till exempel vid genomgångar av olika 
slag. Det dialogiska arbetssättet beskrivs som att lärare och elever delar utrymmet 
i klassrummet och interagerar i en dialog som leder till nya gemensamma insikter 
och kunskaper.  
   Bachtins syn på dialog bryter (enligt Dysthe & Igland 2003, 97-98) med våra 
vanliga föreställningar om språket där man till exempel ser språket som diskurs 
eller kommunikation. Bachtin beskriver hela människans existens som en dialog 
och menar (enligt Dysthe & Igland 2003, 105) att det är när en människa prövar 
sin egen röst i dialog med en annan som hon finner sin egen tyngdpunkt och 
övertygelse och att utveckling därför förutsätter utrymme för dialog. Det 
dialogiska umgänget (Buber 2008) bygger på en ömsesidig närvaro och respekt 
mellan deltagarna vilket också i ett sociokulturellt lärandeperspektiv (Vygotskij 
1999, 241) är en förutsättning för att läraren ska kunna utmana eleven i dennes 
proximala utvecklingszon.  
 
4.5 Kommunicerade kunskapskrav – ett attraktivt 
meningserbjudande? 
I studien använder jag begreppet meningserbjudande för att beskriva hur lärare 
förhåller sig till styrdokument som läroplaner, kursmål och kunskapskrav och hur 
de försöker anpassa undervisningen utifrån detta. Englund (2004, 14) karaktäriser-
ar undervisning som meningserbjudanden som har både förutbestämda- och icke 
förutbestämda handlingar och där undervisning får olika meningserbjudanden 
beroende på innehåll. Mötet mellan lärare och elev sker i samförstånd, är av 
kommunikativ karaktär och med en ständigt närvarande relation till demokrati-
aspekten.  
   Jag ser de förutbestämda handlingarna som något som styrs av kursmål och 
kunskapskrav medan de öppna handlingarna är det situationsunika tillfället, det 
som sker i klassrummet. Det situationsunika tillfället kan, likväl som de förut-
bestämda handlingarna, generera olika meningserbjudanden och påverkas av 
dialogen mellan lärare och elev. I ett sociokulturellt perspektiv kan det vara hur 
läraren utmanar den enskilda eleven i dennes utvecklingszon, men det kan också 
vara hur läraren formulerar sig kring mål i samband med genomförande av 
uppgifter och hur läraren förhåller sig till eleven under själva lärprocessen.  
   Jag använder begreppet meningserbjudande när jag analyserar det målstyrda 
arbetssättet i vidare mening eftersom meningserbjudande har att göra med vilka 
möjligheter som framträder i olika sammanhang. Det meningsskapande som 
elever i sin tur utvecklar står i förhållande till vad som erbjuds dem.  
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5. Metod 
 
I studien, som genomförts med en kvalitativ forskningsmetod (Backman 2016) 
och genomsyras av ett makt- och styrningsperspektiv (Foucault 2002), har jag 
med hjälp av kritisk diskursanalys (Fairclough 1992) analyserat sex fokusgrupp-
intervjuer i avseende att synliggöra diskurser och meningserbjudanden som 
framträder i ett mål- och resultatstyrt arbetssätt. I kommande avsnitt redogör jag 
så transparant som möjligt för olika val och överväganden.  
 
5.1 Urval och avgränsningar 
Intresset för forskningsområdet, mål- och resultatstyrning och lärande för-
hållningssätt, väcktes i mötet med elever vid studieförberedande program på den 
kommunala gymnasieskola där studien genomfördes och där jag själv är verksam 
vid den musikestetiska inriktningen. Valet att genomföra halvstrukturerade fokus-
gruppintervjuer (Johansson 2005) med elever från studieförberedande program 
föll sig utifrån ovanstående naturligt. På gymnasieskolan, belägen i en medelstor 
stad i norra Sverige, studerade vid tillfället för studien cirka 1500 elever fördelade 
på 14 nationella program. Den aktuella gymnasieskolan är den enda på orten 
vilket innebär att de flesta gymnasieungdomar i kommunen studerar där. Ett 
mindre antal elever tillkommer från närliggande kommuner som inte har möj-
lighet till samma programutbud. I arbetet som musiklärare har jag undervisat i 
både praktiska och teoretiska ämnen och fått en förståelse för att elevers för-
hållningssätt till lärande påverkas av ämnens olika karaktär. Denna erfarenhet, 
samt vetskapen om att studieförberedande program utifrån sina olika karaktärs-
ämnen skiljer sig åt, har gjort mig medveten om att elever kan ha olika ingångar 
till olika ämnen. Då andraårselever har erfarenheter av både grundskolans ämnes-
betyg och gymnasieskolans kursbetyg och jämförelser mellan de olika systemen 
kunde föras på tal i intervjuerna blev även det avgörande för urvalet. Urvalet av 
informanter styrdes alltså av mitt forskningsintresse, en bred förfrågan bland 
andraårselever vid studieförberedande program, samt elevernas frivillighet. 
 
5.2 Datainsamlingsmetod 
Valet att genomföra fokusgruppintervjuer gjordes utifrån studiens fokus på hur 
elever framställer sin verklighet i skolans diskursiva praktik (Kvale & Brinkman 
2017). Intervjuerna styrdes av syftet med undersökningen, men intentionen var att 
deltagarna skulle samtala fritt kring öppna deskriptiva frågor och att de i så stor 
utsträckning som möjligt skulle samtala med varandra och inte med mig som 
moderator. Min roll var att skapa en god atmosfär och uppmuntra informanterna 
att ge uttryck för sina personliga åsikter (Kvale & Brinkman 2017). Eftersom 
eleverna i fokusgrupperna ifrågasatte varandras åsikter och argumenterade för 
sina egna fick jag realistiska beskrivningar av vad de tyckte och tänkte då de 
under samtalet tvingades till reflektion och kanske till och med ändrade sin upp-
fattning, vilket Bryman (2018) anser är styrkan med fokusgruppintervjuer. För att 
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strukturera fokusgruppintervjuerna och för att kunna styra samtalet till syftet med 
studien användes en intervjuguide (Wibeck 2010) innehållande öppnings- och in-
troduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor (bilaga 1). 
Ett stimulimaterial användes för att ytterligare befästa inriktningen för intervjun. 
För att stimulimaterialet skulle vara så opartiskt som möjligt (Wibeck 2010) valde 
jag en kunskapsmatris i Svenska 1 (bilaga 2). Valet grundades i att alla elever på 
gymnasiet läser kursen och har kommit i kontakt med bedömningskriterier för 
kursen medan den är obekant för mig. Genom att använda ett för mig obekant 
stimulimaterial ville jag balansera maktförhållandet mellan mig själv som 
lärare/forskare och eleverna. Fokusgruppsamtalen kretsade kring de menings-
erbjudanden som kommunicerade kunskapskrav erbjuder elever vid genom-
förande av uppgifter. Även om stimulimaterialet var en kunskapsmatris kom 
samtalen att fördjupat behandla kunskapskrav i olika former som till exempel i 
punktform eller som exempeltexter och eleverna jämförde olika arbetssätt i olika 
ämnen. Med hjälp av öppna intervjufrågor drev eleverna samtalet framåt även om 
jag ibland fick följa upp vissa punkter för att behålla fokus på intervjufrågorna. 
För att ge tysta elever större talutrymme fick de ibland tala under ordnade former. 
 
5.3 Genomförande 
Jag besökte sex olika studieförberedande program för att informera om studien 
och fråga elever om de ville delta i en gruppintervju och där samtala om hur de 
förhåller sig till lärande och vad de upplever skapar mening i skolan. Jag utgick 
ifrån Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer gällande kraven för in-
formation, samtycke, konfidentialitet och nyttjande när jag både muntligt och 
skriftligt beskrev villkoren för eventuellt deltagande (bilaga 3) samt informerade 
om hur studien skulle publiceras. I varje klass anmälde fyra till sju elever sitt in-
tresse. Inför intervjun ångrade en elev sitt deltagande och i en annan grupp er-
sattes en sjukfrånvarande elev av en elev från samma klass. Intervjuerna genom-
fördes i ett mindre konferensrum. En dator med programmet Logic användes som 
inspelningsverktyg. För att bidra med avspänning i intervjusituationen och visa 
tacksamhet till eleverna för deras medverkan fanns dryck med tilltugg att förtära.  
 
Tabell 1. Översikt över genomförda fokusgruppintervjuer 

Grupp Flickor Pojkar Min./Intervju 
A 5 0 57 min. 
B 5 0 58 min. 
C 4 1 70 min. 
D 2 2 49 min. 
E 0 5 74 min. 
F 6 0 65 min. 
Summa: 22 8 373 min. 
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5.4 Databearbetning 
Intervjuerna genomfördes tidigt under höstterminen 2019 och varje intervju tran-
skriberades innan nästa intervju genomfördes, vilket innebar att jag under proces-
sens gång kunde urskilja diskurser intressanta för vidare analys. Trots detta behöll 
jag intervjuguiden intakt för att inte påverka resultatet i kommande fokusgrupp-
intervjuer. Intervjuerna transkriberades i sin helhet i en bastranskription (Linell 
1994) där jag återgav innehållet i en ordagrann, talstilsneutral, replikorganiserad 
transkription. För att skydda deltagarnas integritet gavs de fiktiva namn. Vid 
transkriberingen nedtecknade jag varje ord, men när andra i gruppen gav sitt med-
håll i form av mmm… eller jaaa… noterades inte vem, då jag inte ansåg det vara 
relevant för min analys. Analysens fokus var att i ett vidare perspektiv få syn på 
meningserbjudanden som framträder i elevers beskrivning av ett mål- och 
resultatstyrt arbetssätt och de diskurser som formar elevers verklighet. Uttalanden 
svåra att urskilja på grund av samtidigt tal markerades i transkriptionen. När sam-
tidigt tal kunde urskiljas skrevs meningarna i sin helhet i den turordning de gavs. 
Under arbetet med transkriberingen synliggörs diskurser som jag vid närmare 
jämförelse mellan grupperna tolkar som samstämmiga och relevanta för analys. 
Diskurserna färgkodades för att lättare urskiljas i mängden av transkriberad text. 
 
5.5 Etiska överväganden 
I varje enskild fokusgrupp deltog elever från samma program. Ett grundantagande 
var att det är lättare att samtala med människor man känner och delar erfarenheter 
med (Wibeck 2010, 63). En annan strävan var att balansera min maktposition som 
lärare och forskare och om eleverna var i majoritet i fokusgruppen kunde det bidra 
till denna strävan. Kvale & Brinkman (2017) påpekar att man aldrig bör betrakta 
forskningsintervjun som helt öppen och fri med jämlika parter då det finns en risk 
att deltagarna uttrycker vad de tror att intervjuaren vill höra. I ett maktperspektiv 
kan det anses problematiskt när lärare/forskare samtalar med elever om mål och 
bedömning. Än mer komplicerad blev maktstrukturen då jag var undervisande och 
betygssättande lärare till några deltagare. Även om eleverna var i majoritet under 
intervjun var maktförhållandet betygssättande lärare – elev så pass starkt att 
elevdominansen inte kunde utjämna maktbalansen. Min maktposition gjorde att 
jag behövde vara observant på vad som inte sades, vilket krävde lyhördhet och 
reflektion (Wibeck 2010). På grund av maktförhållandet valde jag att diskutera 
mål- och resultatstyrning i ett vidare perspektiv och utifrån ämnen jag inte under-
visar i. De deltagare jag hade en personlig relation till var få till antalet och då 
resultatet av intervjuerna visade att elevernas erfarenheter överensstämde med 
varandras ansåg jag att resultatet var tillförlitligt. För att skydda elever och lärares 
integritet kom fokusgrupperna från olika klasser, eleverna gavs fiktiva namn och 
lärarna refererades till hen. 
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5.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod (Backman 2016) har jag lyft elevers 
röster och synliggjort deras erfarenheter av mål- och resultatstyrning i skolan. Då 
den kvalitativa forskningsmetoden är tolkningsinriktad (Kvale & Brinkman 2017) 
valde jag att motivera mina ställningstaganden utifrån ett diskursanalytiskt per-
spektiv (Faircloughs 1992) mot vilket jag kunde ifrågasätta och tolka resultatet 
och synliggöra elevers konstruktion av verkligheten så som den uppfattas och be-
skrivs av dem i skolans specifika kontext (Börjesson 2011). Då diskurser formas 
genom språk och meningssammanhang är jag medveten om att jag själv, genom 
mina urval och studiens design, var medskapare av diskurserna (Börjesson 2015). 
 
5.7 Forskningscirkelns bidrag till lärarprofessionens utveckling 
Studiens intresseområde diskuterades i en forskningscirkel på den skola där 
studien genomfördes. Forskningscirkeln bestod av en forskare samt tio pedagog-
er och en rektor från den skolenhet där jag är verksam och blev ett tillfälle för oss 
alla att tillsammans bredda och fördjupa våra kunskaper (Andersson 2007) genom 
att dela våra erfarenheter av en mål- och resultatstyrd skola samtidigt som elevers 
beskrivning av densamma synliggjordes när studiens preliminära analysresultat 
presenterades. I forskningscirkeln diskuterades skolans mål- och resultatstyrning i 
relation till de tre områden som Biesta (2019b) menar är en förutsättning för 
undervisning, nämligen kvalifikation, socialisering och subjektifiering. 
Pedagogernas möjlighet att delta i forskningscirkeln underlättades av att rektor 
hade schemalagt tid för skolutvecklande arbete i syfte att uppfylla läroplanens mål 
att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket 
2011a, 5). Övriga lärare på skolenheten deltog i en forskningscirkel där ett annat 
pedagogiskt område diskuterades. 
   I forskningscirkeln kunde två kunskapsfält mötas som var för sig utvecklat sina 
kunskaper och traditioner (Rönnerman 2012, 24). Forskaren med sin teoretiska 
kunskap och läraren med sin praktiska erfarenhet. I forskningscirkeln kunde den 
kompetens som fanns representerad bland både lärare och forskare tas tillvara och 
utmanas genom att lärarna delade erfarenheter som sattes i relation till forskning. 
Forskningscirklarna, som hade sin utgångspunkt i denna praktiknära studie, blev 
tillfällen för lärare att kritiskt granska val och värderingar (Lauvås, Hofgaard, & 
Handal, 2018, 27) med utgångspunkt i skolans mål- och resultatstyrning. 
 
5.8 Analys 
Då jag i mitt analysarbete antar ett makt- och styrningsperspektiv (Foucault 2002) 
användes diskursanalysens begrepp subjektspositionering (Öhman 2015) för att 
synliggöra hur olika sammanhang kan möjliggöra eller hindra elever att agera på 
olika sätt, antingen som objekt styrda av lärarens intentioner och handlingar eller 
som ett subjekt i sin egen rätt (Biesta 2019). Syftet var att belysa sambandet 
mellan diskurs och positionering och utröna om samverkan dem emellan på-
verkade elevers förhållningssätt till lärande. För att synliggöra detta användes 
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Social praktik 

Faircloughs (1992) tredimensionella diskursanalys (figur 1). som ser den 
kommunikativa händelsen i tre dimensioner, som text, som diskursiv praktik och 
som social praktik. De olika nivåerna är dialektiska vilket innebär att de verkar 
inifrån och ut och utifrån och in och innefattar både produktion och konsumtion 
av text (Winther Jorgensen & Phillips, 2017, 68).  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för 
diskursers uppbyggnad efter Fairclough (1992). 
 

 
 
5.8.1 Text 
I de transkriberade intervjuerna letade jag nyckelord (Boréus & Seiler Brylla 
2018), relevanta för den diskurs de representerade. Textanalysen fokuserade även 
på vokabulär och sammanhang i strävan att identifiera olika diskurser och 
meningserbjudanden som framträdde i elevernas beskrivning av skolans mål- och 
resultatstyrda arbetssätt.  
 
5.8.2 Diskursiv praktik 
Analysen av den diskursiva praktiken koncentrerades till elevers konsumtion av 
text genom skriftliga och muntliga kunskapskrav och hur de i samband med de 
meningserbjudanden som framträdde beskrev att de handlade på vissa sätt. Här 
sökte jag svar på uppsatsens frågeställning om vilka positioner som blev till-
gängliga för eleverna, det vill säga, hur eleverna positionerade sig utifrån rådande 
diskurs, vilka handlingar som ansågs eftersträvansvärda och hur detta samman-
taget kunde påverka elevernas frihet att agera (Wreder 2015). I relationen mellan 
diskurs och positionering analyserades elevers förhållningssätt till lärande för att 
se om det skapades förutsättningar för lärandemål eller uppvisningsmål. 
 
5.8.3 Social praktik  
I analys av den sociala praktiken placerades text och diskursiv praktik i en bredare 
social praktik som genomsyras av policytexter på olika nivåer, till exempel EU-
direktiv (Europeiska kommissionen 2020), den svenska läroplanen (Skolverket 

       
     Diskursiv praktik 

 
     Text 
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2011a) och olika lärandetraditioner. Analysen av den sociala praktiken synlig-
gjorde möjlig diskursiv kamp mellan olika diskurser. 
 
5.8.4 Sammanfattande analysmetod 
Med inspiration av Baggers (2015) metodiska arbetssätt och schematiska 
uppställning (tabell 3) relaterade jag Faircloughs (1992) tredimensionella 
diskursanalys till forskningsfrågorna genom att: 
 

1. I textanalysen identifiera olika diskurser och meningserbjudanden som 
framträder i elevers beskrivning av ett mål- och resultatstyrd arbetssätt. 

2. I analysen av den diskursiva praktiken beskriva möjliga positioneringar i 
rådande diskurser.  

3. I analysen av den diskursiva praktiken beskriva hur samverkan mellan 
diskurser och positionering påverkar elevers förhållningssätt till lärande. 

4. I analysen av den sociala praktiken analysera vilka tendenser till diskursiv 
kamp som kan skönjas i ett mål- och resultatstyrt arbetssätt? 

 
Punkterna 1–3 redovisas i resultat- och analysdelen, avsnitt 6.1. Den fjärde 
punkten, att analysera tendenser till diskursiv kamp som kan skönjas i ett mål- och 
resultatstyrt arbetssätt, redovisas i resultat och analysdelen, avsnitt 6.2, där jag 
analyserar den sociala praktiken i ett vidare perspektiv. Resultatet struktureras i 
två teman, vilka beskrivs i avsnitt 5.9 Resultat- och analysdelens två teman.  
 
5.9 Resultat- och analysdelens två teman 
Resultat- och analysdelen är strukturerad i två teman. Det första temat Diskurser 
och meningserbjudanden i den diskursiva praktiken behandlar olika diskurser och 
meningserbjudanden som framträder i analysen av elevintervjuerna. De olika 
diskurser som synliggörs rör bedömning och formativa verktyg som instruktioner 
och feedback, men även diskursen om alltings mätbarhet och undervisningens 
tysta diskurs – det situationsunika tillfället. Det andra temat Diskursiva kamper 
om elevers utveckling och lärande i den sociala praktiken behandlar tre 
spänningsområden i vad som kan förstås som en diskursiv kamp i ett större 
perspektiv, vilket Fairclough (1992) definierar som den sociala praktiken. De 
spänningsområden som berörs är den diskursiva kampen mellan bedömnings-
diskursen och ett livslångt lärande, den diskursiva kampen mellan mål- och 
resultatstyrning och sociokulturellt lärande samt den diskursiva kampen mellan 
mätbar kunskap och situationsbunden kunskap. 
   I följande tabell (tabell 2) redovisas de mönster som framträder i analysen av 
elevintervjuerna i den diskursiva praktiken samt den diskursiva kampen inom 
diskursordningen kring mät- och bedömningsdiskursen och diskursen om ett 
livslångt lärande i den sociala praktiken i form av teman (I-II), menings-
erbjudanden (a-g) och diskursiva kamper (A-C).  
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Tabell 2. Sammanfattning av studiens resultat 
 

Tema I. Diskurser och meningserbjudanden i den diskursiva praktiken 
 

Diskurs  
(1-4) 

 
1.Bedömningsdiskurs 

 
2. Instruktions- 
och 
feedbackdiskus 

 
3.Mätbarhets-
diskurs 

 
4.Undervisnings-
diskurs 

 
Menings-
erbjudanden  
(a-g) 

 
a. Att välja 
betygsnivå 

 
c. Att anpassa 
sig och göra det 
önskvärda 

 
e. Att visa vad 
man kan/få 
betyg 

 
g. Dialogisk 
undervisning 

b. Att undvika F 
och bibehålla 
självkänslan 
 

d. Att följa det  
goda exemplet 

f. Monologisk 
undervisning 
 

 

Tema II. Diskursiva kamper om elevers utveckling och lärande i den sociala praktiken 
 
Diskursiva 
kamper  
(A-C) 
 

 
A. Bedömning - 
livslångt lärande 

 
B. Målstyrning -
sociokulturellt lärande 

 
C. Mätbar kunskap-
situationsbunden 
kunskap 
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6. Resultat och analys 
Nedan följer resultat och analys av det transkriberade materialet strukturerat i två 
teman, Diskurser och meningserbjudanden i den diskursiva praktiken samt 
Diskursiva kamper om elevers utveckling och lärande i den sociala praktiken. 
Varje tema innehåller i sin tur avsnitt rubricerade efter de diskurser som ut-
kristalliserat sig. I varje avsnitt analyseras utdrag ur fokusgruppintervjuerna och 
resultatet av analysen sammanfattas i form av en tabell (tabell 3) som synliggör 
aktuell diskurs, framträdande meningserbjudanden, elevers positionering samt 
möjlig samverkan mellan diskurs och positionering. 
  
6.1 Diskurser och meningserbjudanden i den diskursiva praktiken 
I kommande avsnitt redovisar jag resultatet av analysen av hur diskurser kan 
generera olika meningserbjudanden för elever och hur de meningserbjudanden 
som framträder i sin tur utvecklar olika förhållningssätt till lärande hos eleverna.  
 
6.1.1 Diskursen om bedömning erbjuder valbara betyg  
Som tidigare beskrivits användes en kunskapsmatris i Svenska 1 som stimuli vid 
samtliga fokusgruppintervjuer. Nedan återges två intervjusekvenser med grupp F 
och grupp B. Eleverna har fått frågan om vad en kunskapsmatris står för och i 
intervjusamtalen beskriver eleverna matriser på följande sätt. 
 

Bettan: Ja men, typ stegvis… alltså hur man kan få betyg i skolan. Alltså vad man 
behöver göra för att nå upp till det betyget man vill ha, till E. De här sakerna 
bör du göra om du vill ha ett E. 

Diana: Riktlinjer för vilken nivå du vill ligga på. 
 [---] 
Magdalena: Och hur gör man när man väljer och siktar på ett betyg? Hur tänker 

man då kring sin uppgift eller kring provet? 
Bettan: Men man är mer noga. Man har kanske ett mer utvecklat språk till exempel. 
Anna: Man lägger ner tid på det. 
Eva: Eller så känner man att nej, jag orkar verkligen inte lägga min tid och ork på 

den här kursen. Så då lägger man bara precis det man orkar och så ser man 
vad som händer. 

(Utdrag ur intervju med grupp F) 
 

Emma: Hen (läraren) gjorde så här, typ om man ville nå A – C, då skulle man göra 
typ så där… ja. Och så om man ville ha E då skulle man inte göra ja, samma 
uppgift. 

 [---] 
Doris: Det var ju bra. Då slipper ju ändå… alltså om folk inte vill liksom nå de här 

betygen slipper man ju sitta och jobba på dem. Analysera och…  
Emma: Ja, de som nöjer sig med ett godkänt. 

(Utdrag ur intervju med grupp B) 
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I dessa uttalanden synliggörs elevernas tolkning av en kunskapsmatris som något 
som beskriver hur man gör för att få ett betyg. Ordet ”gör” eller ”göra” i kom-
bination med att ”nå upp till ett betyg” eller ”få ett betyg” är återkommande i alla 
gruppintervjuer. I samtalen med eleverna framträder två tydliga menings-
erbjudanden nämligen att de, förutom att få ett betyg, också med matrisen som 
utgångspunkt kan välja vilket betyg de vill ha allt utifrån tid, ork och motivation. 
Om eleverna av någon anledning inte orkar eller inte bryr sig om att nå de höga 
betygen beskriver de att de ”slipper” arbeta mot dem. Denna valmöjlighet 
framstår enligt elevernas beskrivningar som positiv.  
 
Tabell 3.1 Sammanfattning av analysens resultat 
 

Diskurs och  
meningserbjudande 

Positionering Samverkan diskurs och 
positionering 

Det finns en bedömnings-
diskurs som på olika sätt 
kommunicerar mål och 
kunskapskrav. I samband  
med kommunicerade  
kunskapskrav framträder 
meningserbjudanden i  
form av betyg.  
När kommunicerade 
kunskapskrav synliggör  
olika betygssteg framträder 
meningserbjudandet att  
välja betyg utifrån tid, ork  
och motivation. 

Eleverna positionerar sig 
genom att på olika sätt 
förhålla sig till kunskaps-
kraven som blir en 
riktningsgivare för vilken 
kunskap som anses efter-
strävansvärd att visa upp 
utifrån det betyg man valt  
att sträva mot. 

Elevernas möjlighet till betyg 
blir beroende av att de kan 
visa specifika kunskaper i 
förhållande till kunskaps-
kraven för den betygsnivå de 
valt att sträva mot. Eleverna 
utvecklar uppvisningsmål i 
relation till betygsnivåerna. 
Betyget står i centrum och 
oavsett vilket betyg man 
eftersträvar uppfattas arbets-
insatsen som valbar, vilket 
beskrivs som positivt av 
eleverna. 

 
Sammanfattningsvis kan man tolka diskursen om bedömning som ett menings-
erbjudande där elever kan välja arbetsinsats i förhållande till vald betygsnivå. 
Detta är ett tydligt exempel på hur diskursen om bedömning riskerar att utveckla 
ett performativt förhållningssätt (jfr Bagger 2015; Carlgren 2015; Olovsson 2015; 
Pérez Prieto & Löfgren 2017) med tydliga uppvisningsmål där eleverna själva 
avgör vilken kunskap de vill visa upp.  
 
6.1.2 Diskursen om bedömning påverkar elevers självkänsla   
Under fokusgruppintervjuerna ber jag eleverna förklara en kunskapsmatris för 
någon som inte vet vad det är. Nedan följer ett exempel från grupp C där eleverna, 
beskriver hur matrisen synliggör olika kravnivåer de behöver nå upp till för att få 
ett visst betyg och att de använder matrisen för att utveckla strategier i samband 
med genomförande av olika uppgifter och prov. I samband med att eleverna be-
skriver hur en kunskapsmatris fungerar uttrycker de också att de kravnivåer som 
ställs kan medföra att de ser ner på sig själva om de inte lyckas nå uppställda mål. 
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Betty:  Ja. Och då blir det såhär, fast... jag vill ju inte bara få ett E jag vill ju få ett C. 
Astrid: Det blir ju som aldrig helt uppfyllt heller. 
Betty:  Nej. Och så blir man såhär... börjar man se ner på sig själv och typ...  
Dolly:  [...] om det räcker med godkänt för dig inom nåt ämne, då ska du aldrig sikta 

bara på E utan sikta på C för om du råkar missa nånting om du bara siktar på 
E, då får du ju F om du råkar missa nånting på E-kraven. Så om du siktar på 
C- kraven och råkar missa nånting då kanske du hamnar på ett E eller ett D. 
Så det är enda tipset jag... det är så jag tänker när jag ser den, okej, nu ska jag 
sikta lite högre än vad jag tänker att mitt betyg ska va. 

Astrid: Det är ju smart. 
Carl: Ja. 
Astrid:  Typ om man gör ett prov och så gör man bara E-uppgifterna... det är ju ganska 

riskabelt... 
Dolly:  Om du missar eller räknar fel eller nånting så är det ju kört...  

(Utdrag ur intervju med grupp C) 
 
Dolly beskriver att hon utvecklar strategier i samband med prov genom att sikta 
lite högre än det betyg hon känner sig nöjd med på grund av risken att förbise 
någon del i det avsedda betygssteget och då misslyckas. Kommande exempel från 
grupp A beskriver hur elever upplever sig sämre på gymnasiet än på mellan-
stadiet, trots att de inser att de har utvecklats under sin tid i skolan. 
 

Birgitta: Nej… men jag kan känna så här… men typ förr… lågstadiet, mellan- 
stadiet tyckte jag att skolan var väldigt lätt och det tror jag många tycker att det 
var lättare då, så då hade jag typ mycket, alltså jag hade väldigt bra betyg. Och 
så känner jag typ press nu, för det är nu, det blir mycket svårare nu, så jag har 
börjat få liksom sämre och sämre, för man kan ju liksom inte hålla upp så där 
bra som man hade förr. 

Daniela: Jag tror alla har sänkt sig. 
Birgitta: Och då känner man typ press för man vill ju inte sänka sig, man vill ju inte bli 

sämre typ. 
Daniela: Fast man är ju egentligen… man är ju bättre… 
Birgitta: Men man tänker ju att man är sämre. 

(Utdrag ur intervju med grupp A) 
 
Även detta uttalande kan ses i förhållande till det meningserbjudande i form av 
betyg som kunskapskrav och bedömning erbjuder. Precis som Daniela uttrycker 
så är eleverna egentligen ”bättre” än vad de var på låg- och mellanstadiet, men 
utifrån den gradering som kunskapskraven ger upplever Birgitta att de är ”sämre”. 
I sammanhanget är det intressant att studera elevernas ordval. De använder värde-
laddade ord som ”bättre” eller ”sämre” och hänvisar till betygsnivåer, vilket 
indikerar att de sorterar sig utifrån prestation och inte utifrån sin egen utveckling. 
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Tabell 3.2 Sammanfattning av analysens resultat 
 

Diskurs och  
meningserbjudande 

Positionering Samverkan diskurs och 
positionering 

Bedömningsdiskursen 
genererar ett menings-
erbjudande i form av betyg. 

Eleverna positionerar sig 
genom att, i samband med 
prov och uppgifter, utveckla 
strategier för att inte riskera 
att få F. 
 

Eleverna beskriver prov och 
uppgifter som riskfyllda. Om 
eleverna inte lyckas med sina 
strategier och inte når sina mål 
upplever de sig misslyckade. 

Bedömningsdiskursen 
graderar elevers kunskaper när 
kunskaperna sätts i relation till 
mål och kunskapskrav. 
 

Elevpositioner som 
tillgängliggörs: 
Bättre eller sämre. 
Sänkt sig, höjt sig. 

Sortering utifrån prestation. 

 
När man analyserar elevers erfarenheter av bedömning i relation till kunskapskrav 
och betygsnivåer synliggörs en risk för att elevers självkänsla kan påverkas. 
Eleverna i grupp A beskriver en upplevelse av att deras utveckling på låg- och 
mellanstadiet var god och att de höll en hög nivå. Detta var innan de relaterade sin 
utveckling till kunskapskrav och betygsnivåer. Nu beskriver eleverna en upp-
levelse av misslyckande om de inte lyckas nå de betygsnivåer de strävar mot och 
sorterar sig utifrån prestation (jfr Allelin 2019; Högberg et al. 2019). Ett miss-
lyckande står alltid i relation till något. I förhållande till kunskapskraven kanske 
eleven inte lyckats prestera, men i förhållande till sin egen kunskapsutveckling 
kan det vara stora framsteg.  
 
6.1.3 Diskursen om instruktioner och feedback  
En central fråga som ställs under fokusgruppintervjun handlar om på vilket sätt 
matrisen, eller andra kommunicerade kunskapskrav finns med i processen när 
elever gör en uppgift. Av elevernas beskrivningar framkommer att kommunicera-
de kunskapskrav närmast används som checklista i genomförandet av uppgifter. 
Det framkommer även att feedback ses som ett viktigt steg i processen att 
genomföra en skrivuppgift med gott resultat. I kommande exempel från grupp A, 
B och D beskriver eleverna att de tycker att det är viktigt med tydliga instruktion-
er om vad de förväntas prestera för att nå ett visst betyg. 
 

Carina: Men alltså, att man måste försöka få in begrepp, eller få in allt som står där. 
Man kan ju som inte vara, så jätte ofta kan man inte vara så kreativ i det man 
skriver för man vill alltid så här få med det då, det som de har punktat upp eller 
vad man ska säga. 

(Utdrag ur intervju med grupp A) 
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Cindy: Vi hade en lärare som jag tycker var jättebra, när vi hade liksom betygsnack och 
hen frågade liksom, vilken nivå siktar du på? Så om man då siktar på A-nivå, då 
ger hen oss feedback utifrån A-nivån. Så hen gjorde väldigt så här personligt 
och liksom anpassade sig efter vad liksom varje elev... men det är en lärare vi 
har haft som gör så annars är det ganska generell feedback man får. För de vet 
ju inte riktigt vad man har för mål om de inte frågar. Om inte det framgår så blir 
det ju väldigt generellt. 

(Utdrag ur intervju med grupp B) 
 

Bianca: För att då är det så mycket enklare att skriva. 
Charlie: Ja, och formulera sig så man kan få ett bra betyg. 
Bianca: Sen är… tricket för att få ett bra betyg är att skriva exakt som läraren vill att du 

ska skriva. Så därför är det enklare om jag vet hur läraren vill att det ska vara. 
(Utdrag ur intervju med grupp D) 

 
Carina beskriver en erfarenhet av att möjligheten att vara kreativ minskar när en 
uppgift styrs av instruktioner. Cindy beskriver hur tydliga instruktioner och feed-
back som anpassas efter hennes egen målformulering blir ett meningserbjudande 
som kan hjälpa henne att genomföra sin uppgift på ett så bra sätt som möjligt. 
Bianca uttrycker att tydliga instruktioner är en hjälp att ”skriva exakt som läraren 
vill att du ska skriva” i syfte att få ett bra betyg. Eleverna anpassar innehållet i 
texterna efter de kriterier som finns i instruktionerna vilket kan tolkas som att 
eleverna strävar efter att utveckla sitt skrivande, det vill säga att de uppvisar ett 
lärande förhållningssätt. På samma gång kan elevernas strävan efter att anpassa 
innehållet i texterna tolkas som uppvisningsmål i syfte att få så höga betyg som 
möjligt.   
 
Under fokusgruppintervjuerna framkommer det att eleverna tycker att det är svårt 
att tolka kunskapskraven för att de upplever att språket är svårt att förstå (jfr. 
Wyszynska Johansson 2015; Sievenbring 2016) men att exempeltexter blir en god 
hjälp när de ska genomföra uppgifter av olika slag. I kommande citat beskriver 
elever från grupp C på vilket sätt exempeltexter kan vara ett användbart verktyg 
för att förstå hur en uppgift ska genomföras. 
 

Ester: Ja, man får ju som en förståelse för… 
Astrid: Ja, men jag brukar åtminstone läsa igenom det på den nivån jag vill komma upp 

till och så kan man som… då har man som en tanke på hur det ska vara. 
Dolly: Jo och som strukturen ser man och var all fakta ska liksom ligga och sånt där.  
Ester: Framförallt ord och meningsuppbyggnad kan vara skönt att få med. 
Astrid: Och att man jämför med den lägre nivån vad som är skillnaden. 
Dolly: Alltså typ källhänvisning och sånt där lär man sig ju också genom att se på de 

här exemplen. 
Betty: Jag tycker att det är jättebra. 

(Utdrag ur intervju med grupp C) 
 
Exempeltexter används i det här fallet i syfte att synliggöra hur elever kan 
utveckla sin text och blir en hjälp i processen att genomföra skrivuppgifter (jfr 
Lundahl 2018). Astrid upplever det som positivt att kunna jämföra texter som 



 

 30 

betygsmässigt ligger på olika nivåer för att hitta goda exempel och själv utveckla 
sitt skrivande. På samma gång som eleverna själva kan välja hur de vill lägga upp 
sin text så säger Astrid att man kan ”ha en tanke på hur det ska vara”. I följande 
exempel beskriver Axel sin strävan efter att anpassa sin text efter de instruktioner 
som läraren ger i samband med uppgiften. 
 

Axel: … och om man då har det här problemet som jag har ibland med att läraren 
lägger sig i och liksom håller på och bryr sig, då är det ju jättelätt att bara 
liksom skita i det, skriva det som läraren vill att man ska skriva. Det blir ganska 
mycket lättare och liksom jag tycker ändå… skriva i skolan är inte kul, det 
spelar ingen roll vad man skriver om så det spelar ingen roll om det är tråkigt på 
ett sätt eller ett annat sätt. Det måste ju ändå göras, om jag då har ett visst ämne 
då blir det ju bara liksom… följ ramarna så har du ett bra betyg. 

(Utdrag ur intervju med grupp E) 
 
I Axels beskrivning kan man ana en viss frustration över den begräsning som 
instruktioner och feedback kan innebära. Axel upplever att läraren ”lägger sig i” 
och ”bryr sig” och accepterar det faktum att om man ska ha möjlighet att få ett bra 
betyg så finns det inte plats för det personliga uttrycket eller den personliga 
tolkningen av uppgiften. Lärarens makt i förhållande till eleven blir synlig och 
elevens möjlighet att agera begränsas. Här framträder ett meningserbjudande där 
den som kommer nära det goda exemplet har möjligt att nå ett bra betyg, vilket till 
viss del kan förklara det performativa förhållningssätt som blir synligt. 
 
Tabell 3.3 Sammanfattning av analysens resultat 
 

Diskurs och 
meningserbjudande 

Positionering Samverkan diskurs och 
positionering 

Det finns en diskurs om 
instruktioner och feedback  
som ett formativt verktyg. 
Feedback verkar effektivt både 
för elever med lärandemål och 
elever med uppvisningsmål. 
Att ta emot feedback kan ses 
som ett meningserbjudande 
som det kan vara svårt att tacka 
nej till om man vill framstå 
som en ambitiös och engagerad 
elev. 
 
 
Det finns ett menings- 
erbjudande som handlar om  
att följa det goda exemplet. 
Att förhålla sig till detta blir 
eftersträvansvärt då det kan 
belönas med höga betyg. 
 

Eleverna positionerar sig 
genom att bli anpassningsbara 
elever som kan få stöd för att 
utvecklas i riktning mot 
uppställda mål. Eleverna blir 
självstyrande, det vill säga 
villiga att handla i linje med 
det som anses önskvärt. 
 
 
 
 
 
 
Eleverna positionerar sig 
genom att: 
Anpassa sig till det goda 
exemplet.  
Bli självreglerande. 

Maktrelationer uppstår där 
lärarens sanningsanspråk 
synliggörs på så sätt att 
eleven förväntas följa givna 
instruktioner för att få ett 
specifikt betyg. När feedback 
ges utifrån uppställda mål 
uppfattas detta antingen som 
ett lärtillfälle eller, utifrån ett 
performativt förhållningssätt, 
som ett tillfälle att komma så 
nära de uppställda målen som 
möjligt för att få ett betyg. 
 
Eleverna utvecklar ett 
performativt förhållningssätt. 
Eleverna gör avkall på det 
personliga uttrycket och 
kreativiteten. 
Eleverna blir objekt för 
någon annans styrning och 
inte subjekt i sin egen rätt. 
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Utifrån ovanstående exempel tolkar jag elevernas beskrivningar som att de i sin 
strävan att anpassa sig efter kommunicerade kunskapskrav och lärarens goda 
exempel riskerar att göra avkall på det personliga uttrycket. Att elevers personliga 
uttryck begränsas sätter fokus på det som i diskursteorin kallas för subjekts-
positionering, alltså vilka möjligheter som ges för att ”uttala sig om vissa saker på 
vissa sätt inom en specifik diskurs” (Wreder 2015). Diskurserna möjliggör 
subjektspositioner och utrymmet för individen är bara möjlig om det finns en 
position i den specifika diskursen. Sammanhanget gör att vissa uttalanden blir 
möjliga och att vissa individuella egenskaper blir meriterande (Öhman 2015) och 
därmed också avgörande för vad som kan sägas och göras, så länge inte eleven 
själv väljer att göra motstånd mot den rådande diskursen.  
   I ett governmentalityperspektiv kan man tolka elevernas erfarenheter som en 
relation mellan styrning och självstyrning (Börjesson & Plamblad 2015). Styrning 
och självstyrning kan i det här fallet synliggöras genom att läraren beskriver ut-
formningen av en uppgift, dess mål och i vissa fall även kunskapskraven vilket 
styr eleven i en specifik riktning. Eleven har därefter möjlighet att få feedback 
utifrån målet med uppgiften, ett meningserbjudande som få tackar nej till och som 
av eleverna beskrivs som positivt. Dels har eleven möjlighet att få hjälp att ut-
vecklas både utifrån den nivå man befinner sig på och i riktning mot ett bra betyg 
och dels kan eleven utifrån lärarens perspektiv framstå som ambitiös och en-
gagerad. Utifrån en styrningsrationalitet kan man säga att eleven förväntas vilja 
det rätta och blir på så sätt självstyrande att välja det som i sammanhanget anses 
eftersträvansvärt (Öhman 2015). 
   Sammanfattningsvis kan man se diskursen om instruktioner och feedback som 
ett meningserbjudande som tilltalar både elever med lärandemål och elever med 
uppvisningsmål på så sätt att elever med lärandemål får hjälp i sin utveckling 
medan elever som har uppvisningsmål får tydliga instruktioner i hur ett arbete ska 
framstå för att uppfattas som gott. 
 
6.1.4 Diskursen om alltings mätbarhet 
Under fokusgruppintervjuerna beskriver eleverna en känsla av att bedömning och 
betyg är syftet med skolan och det är inte förrän jag som moderator ställer en 
fråga om eleverna någon gång upplever en lärande process som samtalet även 
inkluderar lärande. Följande text är ett utdrag ur en lång diskussion mellan två 
elever i grupp E om upplevelsen av skolan som en bedömningspraktik där 
bedömningsdiskursen upplevs starkare än lärandediskursen. 
 

Axel: Axel: det är liksom… jag tycker det är alldeles för mycket… det känns som … 
om man har en grundkunskap alltså när man kommer hit till ettan till exempel. 
Då testas den bara om och om och om ända ut till trean och sen är det klart, då 
får man de betyg man ska få. Det är klart man lär sig saker i och med att man 
gör dom här uppgifterna, fast det är ju inte huvudfokus. Alltså fokus är ju inte 
att man ska lära sig känns det som, utan man ska testas på det man kan och om 
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man inte kan ska man göra om och om man kan får man det betyg man får, sen 
är det över. 

Dan: På ett sätt är det lite… det blir lite learning by doing, men samtidigt kanske man 
inte skulle behöva ha betyg på allt. Men dock kan det vara en bra indikation på 
vart jag ligger. Här ligger jag på det, det behöver jag förbättra mig på. 

Axel: Men man får ju aldrig nån tid i skolan att få göra det utan när man har gjort ett 
område, då testas man i slutet, okej, jag kanske inte kan det här jättebra, då är 
det bort med det och så ska man börja på nåt nytt…  
[---]  
Ja, men precis, det ingår i allt annat vi gör, men vi kommer ju aldrig att gå 
tillbaka och göra det, så om vi har missat nånting där, då kommer vi att missa 
det i vartenda annat steg vi tar. Då är det ju kört. 

Dan: Ja, men absolut, det gäller att bygga upp. Att ha alla grundstenar. 
Axel: Men de gör ju aldrig nån sån här kontroll att man faktiskt lär sig allting utan det 

är provet. Okej, failar du provet får du göra om provet tills du klarar det precis, 
men sen skiter vi i det för alltid. 

(Utdrag ur intervju med grupp E) 
 
Axel ger uttryck för en erfarenhet av att betyg och bedömning är syftet med 
gymnasieskolan. Dan ser betyg som en del av en formativ process men menar att 
man kanske ”inte behöver ha betyg på allt”. Dans uttalande kan tolkas som att han 
har erfarenheter av att uppgifter som genomförs i en lärprocess betygssätts. 
Huruvida bedömningen används i ett formativt syfte eller för en slutlig summativ 
bedömning framgår inte. Axel ger uttryck för att det inte finns tid i skolan att 
förbättra det man behöver förbättra sig på eller fördjupa sina kunskaper och att det 
inte finns tid och möjlighet att repetera tidigare kunskapsluckor inom olika 
områden vilket även framkom i andra fokusgruppintervjuer. Eleverna beskriver 
att avsaknaden av repetitioner innebär en risk att ny kunskap inte förankras hos 
eleverna vilket i sin tur medför att förutsättningarna för fördjupad kunskap och  
förståelse begränsas. 
 
Tabell 3.4 Sammanfattning av analysens resultat 
 

Diskurs och  
meningserbjudande 

Resultat positionering Samverkan diskurs och 
positionering 

Mätbarhetsdiskursen upp- 
levs som högt rankad. Det 
meningserbjudande som 
framträder är möjligheten  
att visa sina kunskaper  
och få ett betyg. 
 

Eleverna positionerar sig 
genom att anpassa sig till 
mätbarhetsdiskursen.  
 

Det blir viktigt för eleven att 
visa vad man kan. Att ha 
uppvisningsmål lönar sig och 
blir grundläggande för 
betyget. 

Lärandediskursen är 
underordnad 
mätbarhetsdiskursen. 
 

Elevpositioner som 
tillgängliggörs: 
Acceptera systemet. 
Underordna sig beslut. 
 

Att pröva elevers förmågor 
prioriteras framför ett 
fördjupat lärande vilket kan 
innebära att ett lärande 
förhållningssätt inte upp-
muntras på samma sätt som 
ett performativt. 
 



 

 33 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna upplever mätbarhetsdiskursen med 
prov och bedömning som högt rankad i gymnasieskolan vilket uppmuntrar till ett 
performativt förhållningssätt med uppvisningsmål framför ett lärande för-
hållningssätt. Eleverna uttrycker ett lärande förhållningssätt med en önskan om 
fördjupade kunskaper, men upplever att tidsbrist och lärares stress över att hinna 
bedöma kursens alla moment begränsar möjligheterna (jfr Wyszynska Johansson 
2015; Sievenbring 2016; Tanner, 2016). Mätbarhetsdiskursen blir överordnad 
lärandediskursen och eleverna har små möjligheter att påverka situationen utan 
måste acceptera och anpassa sig till rådande system. 
 
6.1.5 Undervisningens tysta diskurs – det situationsunika tillfället 
När samtalet under fokusgruppintervjun berör elevernas erfarenheter av att 
befinna sig i lärprocesser berättar eleverna från grupp C om sina erfarenheter av 
prov respektive muntliga aktiviteter som till exempel diskussioner eller samtal. I 
deras beskrivning framträder dessa som motpoler till varandra. Jag vill poängtera 
att de muntliga aktiviteter eleverna avser i sina beskrivningar inte är muntliga 
redovisningar utan lektionstillfällen där de tränar sina förmågor och utvecklar sina 
kunskaper i samspel med andra, det jag i studien kallar för det situationsunika 
tillfället.  
 

Dolly: Det… det är mindre stress ska jag säga på språken och det mer praktiska. För att 
det är mindre det här… du har den här tiden på dig att visa det här. Det är mer 
liksom… det kan hända den här lektionen, eller nästa lektion.  

Astrid: Man har fler tillfällen på sig att visa…[---]  
Som på […]-kursen. Vi har liksom tre tillfällen på oss att visa vad vi kan. 

Betty: Och det kan ju hända att alla de där tre är mina sämsta dagar i veckan. Jag kan 
ju ha en jättedålig dag och då känns det bara… jaha… ja… egentligen är jag ju 
mycket bättre än det här, men det fick jag ju inte visa för… 

Astrid: Och så kanske man har svårt att fokusera under provet så att då kan det vara 
ännu svårare att lyckas visa än om man skulle ha utspritt lite mer. 

Dolly: För då får man också nånstans bestämma själv när jag ska säga det här och när 
jag känner mig nog säker att säga det här inför… alltså, för läraren. Och jag 
själv får bestämma om det händer på en tisdag eller onsdag eller fredagen efter. 
Det är som mer den här öppna konversationen att de stödjer en och man får 
misslyckas, det är inget fel med det, du lär dig av det, du lär dig av dina misstag 
och så får man testa igen. Det är som liksom mer öppet, mer fritt skulle jag 
säga. 

(Utdrag ur intervju med grupp C) 
 
I kommande exempel beskriver Bianca i grupp D det positiva med att läraren 
deltar i muntliga aktiviteter. 
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Bianca: Alltså det är typ när läraren också verkar lära sig saker. Även om de fejkar det, 
det spelar ingen roll… typ på […]-samtalen som vi har… 

Charlie: Ja, just det. Ja… 
Bianca: Alltså hen har sagt att hen bedömer det, men det känns inte som det och jag tror 

att hen… och där får man också göra misstag och jag tror att där…  
[---] 
Och hen, hen är med i processen medan alla andra gånger är det bara typ att… 
okej, nu ska ni göra en inlämning.  

(Utdrag ur intervju med grupp D) 
 
I exemplet som följer beskriver elever från grupp E en erfarenhet av att 
gymnasieskolan lägger en mycket stor vikt vid prov till skillnad från grundskolan 
där elevernas aktivitet i klassrummet i större grad kunde påverka betyget. 
 

Conny: Så även om det gick skit på provet så kunde man bära upp det genom att man 
var aktiv på lektionerna. Men här… då känns det som att det enda som är viktigt 
är provet.  

Dan: Ja, det håller jag med om, det blir mer plugga för prov här. Det är mer att provet 
är huvuddelen av betyget. Det är ju litegrann på gott och ont, men jag tycker 
ändå att det vi gör på lektionerna ska spela större roll. 

(Utdrag ur intervju med grupp E) 
 
Eleverna uppfattar prov som avgörande för sina betyg och eftersom prov bara 
genomförs vid enstaka tillfällen blir resultaten viktiga och definitiva. Dolly, i 
grupp C, beskriver muntliga aktiviteter i samspel med lärare och klasskamrater 
som ”mer öppet” och ”mer fritt” och upplever att klimatet som skapas i klassrum 
som jobbar med muntliga diskussioner och samspel är mer tillåtande än prov-
situationer. Både Dolly i grupp C och Bianca i grupp D beskriver att lärande sker i 
dialog och att kunskap kan bli synlig i muntliga sammanhang. Man kan tolka 
Dollys beskrivning som att det finns en spänning i att inte veta när det ska ske, 
men en tilltro till att det ska hända. Jag kallar dessa muntliga aktiviteter för 
situationsunika tillfällen och utgår från Bornemarks (2019) beskrivning av hur 
ratio och intellectus samspelar med varandra och ger individen möjlighet att 
respondera på sin omgivning. Situationsunika tillfällen kan sägas generera ett 
dialogiskt meningserbjudande till skillnad från provtillfällen som upplevs 
monologiska. Anledningen till att jag valt att rubricera situationsunika tillfällen 
som undervisningens tysta diskurs är att eleverna under fokusgruppintervjuerna 
uttryckte en osäkerhet kring hur stor vikt som lades vid deras insats under 
lektionstid. Eleverna upplevde att den kunskap de visade i situationsunika 
sammanhang inte hade samma status som vid ett provtillfälle. 
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Tabell 3.5 Sammanfattning av analysens resultat 
 

Diskurs och 
meningserbjudande 

Resultat positionering Samverkan diskurs och 
positionering 

Det finns en diskurs som kan 
beskrivas som situationsunik.  
Ett dialogiskt menings-
erbjudande framträder. 
 

Elevpositioner som 
tillgängliggörs: 
Eleverna samspelar med 
varandra och läraren i dialog. 
Eleverna väljer själva när de 
är redo att visa sina 
kunskaper. 
 

Ett lärande förhållningssätt 
utkristalliseras. 
Eleven blir subjekt i sin egen 
rätt. 

Mätbarhetsdiskursen 
framträder som en motpol till 
det situationsunika tillfället. 
Ett monologiskt menings-
erbjudande framträder. 

Eleven positionerar sig 
genom att redogöra för den 
kunskap som efterfrågas av 
läraren. 

Ett performativt för-
hållningssätt med tydliga upp-
visningsmål utkristalliseras. 

 
Sammanfattningsvis kan man tolka elevernas beskrivning av provtillfällen och 
situationsunika tillfällen som något som genererar olika meningserbjudanden där 
situationsunika tillfällen erbjuder dialog (Dysthe1996, 2003; Buber 2008) medan 
provtillfällen blir monologiska. Dessa olika meningserbjudanden föder i sin tur 
olika förhållningssätt till lärande. I dialogiska samtal utkristalliseras ett lärande 
förhållningssätt där elever upplever lärprocessen och har möjlighet att visa sina 
kunskaper när de känner sig redo. Att elever själva får bestämma när de vill ge 
uttryck för sina kunskaper kan i ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att kun-
skap tar ett personligt uttryck och att eleverna har tagit nästa steg i sin kunskaps-
utveckling (Vygotskji 1999). I samband med monologiska meningserbjudanden 
framträder eleverna tydligare med uppvisningsmål. 
 
6.2 Diskursiva kamper om elevers utveckling och lärande i den 
sociala praktiken  
I det här avsnittet har jag för avsikt att analysera text och diskursiv praktik i en 
bredare social praktik som de är en del av genom att spegla de diskurser som 
blivit synliga i fokusgruppintervjuerna mot policytexter och kunskapstraditioner 
som påverkar skolans verksamhet. Som en övergripande policy finns Europa-
kommissionens rekommendationer om nyckelkompetenser för ett livslångt 
lärande (Europeiska kommissionen, 2020). Denna policy influerar i sin tur den 
svenska skolans läroplan (Skolverket 2011a). Läroplanen uttrycker dels över-
gripande mål som till exempel grundläggande demokratiska värderingar och EU:s 
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, men konkretiserar även mer specifika 
mål i form av läroplaner, kursmål och kunskapskrav. Parallellt med olika 
styrdokument verkar även olika kunskapstraditioner i skolan, till exempel 
Vygotskijs sociokulturella tradition med fokus på elevens proximala utvecklings-
zon (Vygotskij 1999) och styrningen av skolan i form av NPM med fokus på mål 
och mätbara resultat. Syftet med att analysera den bredare sociala praktiken 
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(Fairclough 1992, Winther Jørgensens & Phillips 2017) är att synliggöra möjliga 
diskursiva kamper som pågår mellan olika diskurser. 
 
6.2.1 Den diskursiva kampen mellan bedömningsdiskursen och 
diskursen om ett livslångt lärande 
Studien visar att det förs en diskursiv kamp mellan bedömningsdiskursen och 
diskursen om ett livslångt lärande. Dessa två diskurser kämpar båda för elevers 
utveckling, men på något olika sätt. Bedömningsdiskursen mäter elevers förmågor 
genom att relatera dessa till kunskapskrav och betygsnivåer medan diskursen om 
ett livslångt lärande dels talar om att utveckla förmågor för ett självständigt lär-
ande och dels om vikten av att främja ett lärande förhållningssätt (Skolverket 
2011a). Eleverna i studien synliggör bedömningsdiskursen genom att beskriva 
bedömning som centralt för gymnasieskolan med ett meningserbjudande i form av 
betyg. För att eleverna ska nå det eftersträvansvärda betyget används formativa 
verktyg som tydligt kommunicerade kunskapskrav, exempeltexter och feedback, 
meningserbjudanden som framstår som positiva för eleverna. Däremot är eleverna 
kritiska till att tidsbrist, som beror på ett kurssystem där lärarna ska hinna bedöma 
elevers förmågor under en begränsad tid, innebär att repetition och fördjupat 
lärande bortprioriteras vilket får till följd att vissa elever upplever att syftet med 
gymnasieskolan är att deras kunskaper och förmågor ska bedömas (jfr Sivenbring 
2016). När lärare inte har tid att möta elevers önskan om repetition och fördjupat 
lärande finns det en risk att elevers lärande förhållningssätt inte uppmuntras, 
något som blir anmärkningsvärt när det parallellt med den starka bedömnings-
diskurs som verkar i skolans diskursiva praktik, finns en diskurs som talar om ett 
livslångt lärande och förmågan att lära sig att lära (Europeiska kommissionen 
2020; Skolverket 2018). Studien uppmärksammar en problematik där lärares 
möjlighet att möta och utveckla ett lärande förhållningssätt hos elever begränsas 
av en dominerande bedömningsdiskurs. Studien synliggör därmed en pågående 
diskursiv kamp mellan bedömningsdiskursen och diskursen om ett livslångt 
lärande. 
 
6.2.2 Den diskursiva kampen mellan målstyrning och sociokulturellt 
lärande 
Studien visar att det förs en diskursiv kamp mellan sociokulturellt lärande 
(Vygotskij 1999) med elevers personliga kunskapsutveckling i fokus och ett mål-
styrt arbetssätt där kunskapsutveckling relateras till uppställda mål (NPM). När 
skolan kontrolleras genom mål- och resultatstyrning och elevers kunskaper 
värderas i form av betyg och i förhållande till kunskapskrav kan den personliga 
kunskapsutvecklingen uppfattas som sekundär. I studien beskriver elever hur de 
egentligen vet att deras kunskaper och förmågor utvecklats under skoltiden, men 
hur självkänslan sjunker när de inte lyckas prestera i förhållande till kursmål och 
kunskapskrav (jfr Allelin 2019; Högberg et al. 2019). Ett mål- och resultatstyrt 
arbetssätt innebär inte att personlig kunskapsutveckling uteblir, men det finns en 
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risk att ett mål- och resultatstyrt arbetssätt indirekt uppmuntrar ett performativt 
beteende (jfr Bagger 2015; Carlgren 2015; Olovsson 2015; Pérez Prieto & 
Löfgren 2017) och att den personliga kunskapsutvecklingen får en underordnad 
betydelse. När prestation och resultat värderas i form av betyg, som blir ett slags 
kvitto på elevers utveckling i relation till uppställda mål, riskerar övrig kunskaps-
utveckling att osynliggöras då elever som utvecklats men inte nått målen inte 
heller får något bevis på sin kunskapsutveckling. Elever som sedan tidigare har 
kunskaper och förmågor som finns uttalade som kunskapskrav för en specifik kurs 
kan redogöra för den kunskap de har med en uppenbar risk att lärprocessen där-
efter avstannar eftersom målet med kursen är kunskapskraven och inte elevens 
personliga kunskapsutveckling. Exemplet synliggör en diskursiv kamp mellan det 
sociokulturella perspektivet på lärande och en målstyrd skola. 
 
6.2.3 Den diskursiva kampen mellan mätbar kunskap och 
situationsbunden kunskap 
Studien visar en diskursiv kamp mellan mätbar kunskap och situationsbunden 
kunskap. När förmågor ska prövas uttrycker elever erfarenheter av att prov och 
skriftliga inlämningar är den dominerande redovisningsformen och elever 
upplever att kunskap som kommer fram i situationsunika sammanhang inte har 
samma status. Samma uppfattning framställs i Skolverkets allmänna råd om betyg 
och betygsättning (Skolverket 2018) som lyfter vikten av en allsidig bedömning 
samtidigt som man poängterar att det nationella provet särskilt ska beaktas i 
samband med betygssättning. Här kan man skönja en diskursiv kamp där prov-
resultat värderas högre än situationsbunden kunskap. 
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7. Sammanfattande diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras resultatet av den praktiknära studie jag genomfört på 
den skola där jag är verksam. Studien undersöker och synliggör dilemman som 
jag i min profession upplever påverkar mig och mina elever i vårt dagliga arbete.  
Syftet med studien är att, med hjälp av kritisk diskursanalys (Fairclough 1992; 
Winther Jørgensens & Phillips 2017) och sociokulturell teori (Vygotskij 1999), 
synliggöra de diskurser och meningserbjudanden som ett mål- och resultatstyrt 
arbetssätt ger elever vid studieförberedande program på gymnasiet och vilka 
förhållningssätt till lärande som utkristalliseras bland dem. Resultatet visar att ett 
mål- och resultatstyrt arbetssätt påverkar elevers positionering, vilket i för-
längningen även påverkar elevers förhållningssätt till lärande.  
   Resultatet diskuteras i kommande avsnitt utifrån de forskningsfrågor som legat 
till grund för studien.  
 
7.1 Hur uppfattas och beskrivs meningserbjudanden i ett mål- och 
resultatstyrt arbetssätt av elever? 
Studiens resultat visar att elever uppfattar bedömningsdiskursen som dominerande 
i skolans diskursiva praktik och att olika meningserbjudanden framträder när 
kunskapskrav kommuniceras till elever på olika sätt. Ett meningserbjudande som 
framträder är möjligheten att välja vilket betyg man som elev vill sträva mot 
beroende på tid, ork och motivation. I sin strävan att nå vald betygsnivå 
framträder diskursen om instruktioner och feedback med ett meningserbjudande 
om att följa det goda exemplet. För elever med lärandemål kan instruktioner och 
feedback vara en hjälp att utveckla förmågor medan elever med uppvisningsmål 
får en tydlig bild av hur arbetet ska utformas för att belönas med höga betyg.  
Studiens resultat synliggör att finns det en uppenbar risk att elevers kreativitet och 
unika röst går förlorad när elever anpassar sig till allt för styrda instruktioner och 
exempel vilket blir en konflikt mellan ett mål- och resultatstyrt arbetssätt och läro-
planens strävan efter att låta varje elev finna sin unika röst (Skolverket 2011a, 5). 
   Det är intressant att reflektera över det meningserbjudande i form av valbara 
betyg som framträder hos elever i en mål- och resultatstyrd skola. Syftet med det 
mål- och resultatstyrda arbetssättet är att höja kvaliteten och likvärdigheten i 
skolan och att få elever att ta ansvar för sin kunskapsutveckling (Lundahl 2018). 
Effekten av det mål- och resultatstyrda arbetssättet har blivit att elever väljer vilka 
förmågor och vilken kunskap de strävar efter att visa upp i förhållande till vald 
betygsnivå. Detta sätter fokus på den spänning som finns mellan mål- och 
resultatstyrning och ett livslångt lärande. Att elever når höga betyg behöver inte 
innebära att de har gjort en personlig kunskapsutveckling utan det enda man med 
säkerhet vet är att elever uttrycker det kunnande som efterfrågas för ett visst 
betyg, något som Carlgren (2015) menar sker i en bedömningspraktik. När elever 
har visat sina förmågor i förhållande till uppgiften eller kursmålet och fått det 
eftersträvansvärda betyget finns det en risk att lärprocessen avstannar eftersom 
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eleverna då har förverkligat det meningserbjudande som uttrycktes i kunskaps-
kraven. Om elever däremot av någon anledning misslyckas med att nå målen och 
blir underkända i kursen har de lärt sig att deras lärande inte var gott nog, eller 
krasst uttryckt, eleverna har lärt sig att de inte kan lära sig.  
 
7.2 Vilka diskurser synliggörs i ett mål- och resultatstyrt 
arbetssätt och vilka tendenser till diskursiv kamp kan skönjas?  
I skolans diskursiva praktik är mätbarhetsdiskursen dominerande och redo-
visningar, uppgifter och prov den vanligaste redovisningsformen för kunskap. I 
samband med dessa redovisningsformer framträder ett monologiskt menings-
erbjudande där elever redogör för den kunskap och de förmågor som efterfrågas 
av läraren. När läraren dessutom ska hinna bedöma elevers förmågor innan kursen 
tar slut innebär det begränsade möjligheter till repetition och fördjupat lärande. 
Detta visar tendenser till en diskursiv kamp där mätbarhetsdiskursen tycks vara 
överordnad lärandediskursen. Det formativa arbetssätt jag beskriver i inledningen 
av denna studie (Skolverket 2011b, Lundahl 2018) och som elever de senaste tio 
åren har socialiserats in i med kommunicerade kunskapskrav, instruktioner, 
exempeltexter och feedback ger, enligt elevers beskrivning, en erfarenhet av att 
ständigt bli bedömd istället för en erfarenhet av att befinna sig i lärprocesser. 
   Därför anser jag, utifrån denna studies resultat, att det är viktigt att elever ges 
bedömningsfria zoner där de kan träna sina förmågor och utveckla sina kunskaper 
utan att relatera dessa till kursmål och kunskapskrav men där kunskapsutveckling 
istället relateras till elevers utvecklingszon. Detta är något som kan ske och till 
viss del blir synligt i elevers beskrivning av det jag kallar situationsunika tillfällen 
där ett dialogiskt meningserbjudande framträder. I elevers erfarenheter av 
situationsunika tillfällen uttrycks ett lärande förhållningssätt när de beskriver en 
tillåtande atmosfär där det är okej att misslyckas och pröva igen och där 
kunskaper och förmågor uttrycks av elever när de själva känner sig redo för det.  
   Det dialogiska meningserbjudande som blir synligt i situationsunika 
sammanhang är enligt Vygotskij (1999) också en förutsättning för att lärare ska 
kunna utmana elever i deras proximala utvecklingszon. Att utmana elever i deras 
utvecklingszon kräver tid då kunskapsutveckling är en process som, enligt min 
erfarenhet, ofta går i skov. Studiens resultat visar att den tid som krävs för att låta 
elever befinna sig i lärprocesser i vad jag kallar bedömningsfria zoner begränsas 
av gymnasieskolans nuvarande kurssystem och blir ett dilemma i den pedagogiska 
verksamheten där lärare och elever dessutom måste förhålla sig till en 
dominerande mätbarhetsdiskurs.  
   Studien synliggör vidare en diskursiv kamp mellan det sociokulturella lärande-
perspektivet (Vygotskij 1999) och ett mål- och resultatstyrt arbetssätt (NPM) där 
mål- och resultatstyrning relaterar elevers kunskapsutveckling till uppställda mål 
och sociokulturellt lärande till elevers proximala utvecklingszon. Om elever, i den 
mål- och resultatstyrda skolan, inte lyckas prestera i förhållande till uppställda 
mål riskerar det att påverka elevers självkänsla på ett negativt sätt även om elever 
vet att de utvecklat sina kunskaper och förmågor utifrån ett personligt perspektiv 
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(jfr Allelin 2019; Högberg et al. 2019). Detta upplevda misslyckande kan bero på 
att elever relaterar sin kunskapsutveckling utifrån kursmål istället för att se till sin 
personliga kunskapsutveckling. Förutom att elevers självkänsla riskerar att på-
verkas negativt när de sorteras utifrån prestation finns det också tendenser att ett 
mål- och resultatstyrt arbetssätt uppmuntrar till performativitet, något som 
synliggjorts av flera forskare (jfr Bagger 2015; Carlgren 2015; Olovsson 2015; 
Pérez Prieto & Löfgren 2017). Resultatet i denna studie visar att elevers per-
formativa förhållningssätt kan vara en följd av att skolan fokuserar på mätbara 
resultat i relation till uppställda mål snarare än till elevers personliga kunskaps-
utveckling.  
   Studiens resultat visar även en diskursiv kamp mellan mätbar kunskap och 
situationsbunden kunskap, något som underbyggs av att nationella provresultat 
ges en särställning i samband med betygssättning (Skolverket 2018). En värdering 
av olika kunskapsuttryck riskerar att begränsa elevers möjligheter att respondera 
på något större än den mätbara kunskapen (jfr Bornemark 2019). En värdering av 
olika kunskapsuttryck riskerar även att frånta lärarna mandatet att i sin profession 
bedöma de kunskaper och förmågor som kommer till uttryck i situationsunika 
sammanhang. 
 
7.3 Vilka positioner blir tillgängliga för elever i ett mål- och 
resultatstyrt arbetssätt?  
Elever i studien beskriver hur de, styrda av kunskapskrav och instruktioner, 
strävar efter att komma så nära lärarens goda exempel som möjligt i syfte att få ett 
bra betyg. I ett diskursivt perspektiv kan man påstå att kunskapskrav i kombi-
nation med lärares instruktioner och exempel normaliserar vissa uttryck för 
kunskap. Detta blir en riktningsgivare, vilket kan vara positivt för utveckling, men 
som också riskerar att begränsa elevers möjligheter att visa sin kunskap och sina 
förmågor på andra sätt än det efterfrågade då elever ser betyg som målet med 
skolan och därför strävar efter att göra vad som förväntas av dem. I ett govern-
menatlityperspektiv kan det förstås som att elever blir självstyrande och villiga att 
handla i linje med det som anses önskvärt, vilket riskerar att begränsa elevers 
unika kunskapsuttryck. Risken att det specifika och unika går förlorat om elever 
blir allt för styrda i sina uppgifter uppmärksammas även av Skolverket 
(Skolverket 2011b).  
   När elevers möjlighet till positionering styrs av kursmål och kunskapskrav och 
elever riskerar att bli objekt för någon annans önskningar och inte subjekt i sin 
egen rätt (Biesta 2019b) ser jag inte bara en fara att det unika hos varje elev går 
förlorat utan också att skolans demokratiuppdrag inte kan genomföras fullt ut. Om 
skolan, i sin strävan att vara likvärdig istället blir likriktad, finns det en risk att vi 
fostrar elever till att uttrycka det som anses vara normalt snarare än att uppmuntra 
till variation och ifrågasättande. Då riskerar vi att få samhällsmedborgare som 
liknar nickedockor, gör vad som förväntas och inte agerar utifrån sin egen 
övertygelse. För att varje elev ska ”finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket 2011a) 
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måste det i skolan finnas utrymme för inte bara kvalificering och socialisering 
utan även subjektifiering (Biesta 2019a) där elever ges utrymme att ifrågasätta, 
möta och omfamna oliktänkande för att utvecklas till fria subjekt. 
 
7.4 Avslutning  
Att redogöra för studiens resultat med något slags sanningsanspråk är inte möjligt 
eftersom resultatet är baserat på min tolkning, en tolkning som påverkats av min 
egen erfarenhet av skolans mål- och resultatstyrning. Kritik kan riktas mot att jag 
polariserar elevers förhållningssätt till lärande på så sätt att jag talar om lärande-
mål och uppvisningsmål när verkligheten kan ligga någonstans där emellan. För 
att skapa debatt om hur skolans mål- och resultatstyrning påverkar elevers 
förhållningssätt till lärande har jag ändå valt att framställa lärandemål och 
uppvisningsmål som motpoler till varandra då det förtydligar den påverkan olika 
styrningsrationaliteter kan ha på individen.  
   Biesta (2019a) menar att det är viktigt att skolans arbete fungerar i relation till 
kvalifikation, socialisering och subjektifiering, men där denna studie visar att 
skolan har ett stort fokus på kvalifikation. Från olika håll framförs det kritik mot 
att begreppet undervisning får stå tillbaka för ett lärandebegrepp som mynnar ut i 
på förhand givna färdighetskrav (jfr Fairclough1992; Biesta 2006, Carlgren 2015, 
Bornemark 2018, Allelin 2019). Biesta menar att utbildning i själva verket bör 
locka fram subjektheten hos eleven (Biesta 2019a) och att lärare ska ge elever det 
de inte frågat efter, eftersom de inte visste att de kunde fråga efter det. Om 
utbildning ska stå för något större än ett lärande som ensidigt förhåller sig till 
givna färdighetskrav blir forskning, i syfte att utveckla en skola med hög kvalitet 
gällande både kvalifikation, socialisering och subjektifiering, viktig. Detta kan 
med fördel genomföras med hjälp av praktiknära forskning och diskuteras i lokala 
forskningscirklar, vilka båda ger en vetenskaplig tyngd (Rönnerman 2012; SOU 
2018) till lärares erfarenheter och blir ett verktyg för att ytterligare utveckla och 
stärka lärarprofessionen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 

Genomförande av fokusgruppintervju 
Kunskapskraven för svenska 1 används som stimuli och ligger på bordet som vi 
sitter vid. 
 
Öppningsfrågor 
Nu går ni andra året på gymnasiet. 
Har ni börjat fundera på vad ni vill göra sen? 
Vilka favoritämnen har ni? Varför är det ämnet så intressant? 
Har ni mycket att göra i skolan? Många uppgifter på gång? 
 
Introduktionsfrågor 
Vad brukar man få veta innan man ska påbörja en uppgift? 
Vad vill man veta innan man ska påbörja en uppgift? Varför? 
 
Övergångsfrågor 
Har ni kommit i kontakt med matriser nån gång? I vilka sammanhang?  
Hur skulle ni förklara en matris för nån som inte vet vad det är?  
Varför tror ni att man använder matriser eller kommunicerar kunskapskrav på ett 
tydligt sätt? 
Vad tycker elever generellt om matriser? 
Finns det förväntningar på hur man som elev ska använda en matris? Vilka?  
 
Nyckelfrågor 
På vilket sätt finns matrisen eller andra kommunicerade kunskapskrav med i 
processen när ni gör en uppgift? Hur använder ni den? 
Vilka fördelar kan det finnas med att använda en matris? 
På vilket sätt kan matrisen, eller de kommunicerade kunskapskraven ha betydelse 
för vad ni lär er? 
Vilka tankar och känslor väcks hos er när ni ska genomföra en skoluppgift?  
När vet man att man är i en lärprocess? (och inte behöver redogöra sina kunskaper 
för bedömning). 
 
Avslutande frågor 
Är det nånting ni vill tillägga som på olika sätt rör era upplevelser av skolans sätt 
att arbeta med lärande och bedömning? 
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Bilaga 3. 
 
Till elever på gymnasieskolan för samtycke 
 
Hej! 
Jag heter Magdalena och har arbetat som musiklärare på gymnasiet i 25 år. Under 
så lång tid hinner man samla på sig många frågor. En fråga som jag ofta kommer 
tillbaka till är vad elever tänker kring sitt eget lärande och hur de förhåller sig till 
det? Hur upplevs alla uppgifter som ska genomföras? Vad är det som styr och vad 
är det som skapar mening? Hur upplevs balansen mellan uppgifter som används i 
syfte att bedöma kunskaper och uppgifter som används i en lärandeprocess, där 
man kan pröva sig fram, misslyckas och lyckas?  

Genom att genomföra ett antal gruppintervjuer i olika klasser hoppas jag få 
diskutera det här med er. I din grupp kommer de medverkande från din klass och 
ni kommer att vara 4-6 elever. Tanken är att ni tillsammans, utifrån några 
intervjufrågor, ska diskutera hur ni tror att elever kan uppleva meningen med 
skoluppgifter. Intervjun kommer att spelas in för att lättare kunna bearbetas. Jag 
föredrar inspelning istället för att anteckna under intervjuns gång, eftersom jag då 
kan missa någon viktig reflektion som tas upp. Jag är den enda som kommer att 
ha tillgång till inspelningen. Samtalet beräknas ta 60-90 min. och sker lämpligtvis 
i samband med en mentorstimme, eller annan överenskommen tid.  

Gruppintervjun kommer att utgöra underlag i en studie som ingår i den 
magisterutbildning jag läser via Umeå universitet. Jag följer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska riktlinjer: https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-
och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-
forskningssed.html och behöver ditt medgivande i form av en underskrift för att 
du ska kunna delta. Eftersom ditt deltagande är frivilligt kan du när du vill avbryta 
din medverkan. Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt. Det betyder 
att ingen obehörig får tillgång till det och man kommer inte att kunna identifiera 
att just du varit med i studien. Studien blir ett viktigt bidrag till den forskning som 
lyfter elevers erfarenheter av skolan och kommer att publiceras. 

Genom att skriva under detta papper ger du ditt samtycke till att medverka i 
studien. 

Jag har blivit informerad om Magdalena Noréns syfte med studien, att materialet 
från gruppintervjun kommer att behandlas konfidentiellt och bara användas för 
forskning. Jag har också blivit informerad om att jag när som helst kan avbryta 
min medverkan. 
Datum:__________________________ Klass:__________________________ 

Namn: _________________________________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________________________ 


