
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

”The big 5” – en möjlig väg mot 
uppdraget om likvärdig bedömning? 
 

Elina Hamberg & Martina Mårtensson 

 

Examensarbete 15 hp 

Grundnivå  

Höstterminen 2013 

Handledare: Kristina Henriksson 

Examinator: Margareta Havung 

Institutionen för 

utbildningsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: ”The big 5” - en möjlig väg mot uppdraget om likvärdig 
bedömning? 

 

Författare: Elina Hamberg & Martina Mårtensson 

Handledare: Kristina Henriksson 

ABSTRAKT 
 

”The big 5” – en möjlig väg mot uppdraget om likvärdig bedömning är en empirisk 

studie som utgår från en forskningsbaserad grund där likvärdighet ur ett 

bedömningsperspektiv står i centrum. Studien fokuseras på ”The big 5” och de fem 

förmågor som konceptet innefattar. Empirin är insamlad genom enkäter till lärare 

verksamma i två medelstora kommuner på låg- och mellanstadiet. Enkätstudiens syfte 

har varit att synliggöra lärares tolkningar av de fem förmågorna samt bedömningen av 

dem, för att ge svar på huvudfrågan ”Hur kan de fem förmågorna vara ett hjälpmedel 

mot en likvärdig bedömning?” Resultatet klargör att förmågorna i sig aldrig bedöms men 

att man som lärare måste vara medveten om deras betydelse för att stödja elevernas 

fortsatta utbildning och utveckling. Resultatet visar att lärarna är medvetna om de fem 

förmågornas innebörd men att de beskrivs utifrån olika nivåer av kunnande. För att 

konceptet ”The big 5” ska fungera som ett hjälpmedel mot en likvärdig bedömning krävs 

en samsyn på förmågorna, att hänsyn tas till dem vid både planering, undervisning och 

bedömning samt att bedömningen sker genom interaktion med den enskilda eleven. 

 

 

 

Nyckelord: Bedömning, förmåga, grundskola, likvärdig, Lgr11, lärare, the big 5. 

 



 

 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ................................................................................................. 3 

1.1 Centrala begrepp ................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND .......................................................................................................... 5 

2.1 Skolans kunskapssyn ur ett bedömningsperspektiv.............................................. 5 

2.2 Bedömningens syfte och funktion ........................................................................ 6 

2.3 Viktiga aspekter för att nå likvärdighet i bedömning ........................................... 8 

2.4 ”The big 5” som bedömningsstöd ...................................................................... 10 

2.4.1 Bedömningsmatriser som hjälpmedel ..................................................... 11 

3 SYFTE ................................................................................................................... 13 

3.1 Frågeställningar .................................................................................................. 13 

4 METOD ................................................................................................................. 14 

4.1 Metodval ............................................................................................................. 14 

4.2 Genomförande .................................................................................................... 14 

4.3 Urval ................................................................................................................... 14 

4.4 Bortfallsanalys .................................................................................................... 15 

4.5 Insamling av empiri ............................................................................................ 15 

4.6 Etiska aspekter .................................................................................................... 16 

4.7 Analysarbete ....................................................................................................... 16 

4.7.1 Analysverktyg .......................................................................................... 17 

4.8 Metoddiskussion ................................................................................................. 18 

5 RESULTAT .......................................................................................................... 20 

5.1 Analysförmåga ................................................................................................... 20 

5.1.1 Bedömning .............................................................................................. 21 

5.2 Kommunikativ förmåga ...................................................................................... 21 

5.2.1 Bedömning .............................................................................................. 23 

5.3 Procedurförmåga ................................................................................................ 23 

5.3.1 Bedömning .............................................................................................. 24 

5.4 Begreppsförståelse .............................................................................................. 25 

5.4.1 Bedömning .............................................................................................. 25 

5.5 Metakognitiv förmåga ........................................................................................ 26 

5.5.1 Bedömning .............................................................................................. 27 

5.6 Förmågorna i relation till varandra ..................................................................... 27 

5.7 De fem förmågorna ur ett bedömningsperspektiv .............................................. 28 

5.8 Viktiga aspekter för att nå likvärdig bedömning ................................................ 29 



 

 

5.8.1 Medvetenhet i vad som ska bedömas ...................................................... 29 

5.8.2 Samsyn på lärande ................................................................................... 29 

5.8.3 Bedömning genom interaktion ................................................................ 29 

6 DISKUSSION ....................................................................................................... 31 

6.1 De fem förmågorna ur ett bedömningsperspektiv .............................................. 31 

6.2 Viktiga aspekter för att nå likvärdighet i bedömning ......................................... 31 

6.2.1 Medvetenhet i vad som ska bedömas ...................................................... 32 

6.2.2 Samsyn på lärande ................................................................................... 32 

6.2.3 Bedömning genom interaktion ................................................................ 33 

6.3 Avslutande diskussion ........................................................................................ 33 

6.4 Pedagogiska implikationer ................................................................................. 34 

6.5 Förslag till vidare forskning ............................................................................... 34 

7 REFERENSLISTA .............................................................................................. 36 

BILAGA 

Bilaga 1                  2 

Bilaga 2                                                                                                                              3 

  



3 

 

1 INTRODUKTION 
 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever en likvärdig utbildning. Detta 

innebär att lärandet skall utgå ifrån varje elevs bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. Uppdraget är mycket komplext och ställer stora krav på läraren som 

ska bedöma likvärdigt samtidigt som undervisning på individnivå betonas.  I dagens 

skolstyrning ställs höga krav på bedömning av elevers kunskaper och även här krävs 

en likvärdighet. Vår studie fokuserar på begreppet likvärdighet utifrån ett 

bedömningsperspektiv. Svanelid (2013-10-26) utformade begreppet ”The big 5” som 

är en granskning av dagens läroplan, Lgr11 med syfte att undersöka, strukturera och 

synliggöra de viktigaste förmågorna i läroplanen för att skapa konkreta redskap vid 

bedömning. Genom studien har vi granskat Svanelids koncept ”The big 5” för att se 

om det kan vara ett hjälpmedel för att nå likvärdig bedömning. 

 

I läroplan och kursplan finns övergripande mål och kunskapskrav vilka inte alltid är 

enkla att tolka och värdera. Samtidigt är det kommunernas uppgift att värdera 

läroplanen och göra den till sin egen genom en årlig läroplansplanering. Hur 

möjliggör detta en likvärdig bedömning? Enligt Pettersson (2011) krävs det att 

lärarna får fortbildning i ämnet men också att bedömningarna granskas (a.a.). Under 

2013 har Svanelid föreläst i flera kommuner och skolor runt om i Sverige om sitt 

koncept ”The big 5”. Kompetensutvecklingsansvarig för lärare i en medelstor 

kommun (2013), menar att Lgr11 fortfarande är ny för många och att det tar tid för 

dem att förankra sin undervisning i mål och kunskapskrav. Kommunen gjorde hösten 

2013 en satsning för att kompetensutveckla lärarna inom sin bedömningspraktik. 

Alla lärare fick möjlighet att delta i två föreläsningar med Göran Svanelid om ”The 

big 5”. Kommunens förhoppning med utbildningen var att ge lärarna någon form av 

mall för bedömning vilket också kunde resultera i en mer likvärdig bedömning. 

 

Kravet på likvärdig bedömning kan ses som en stor utmaning bland lärare och 

problematiseras genom forskning och vetenskaplig litteratur. Genom vår kommande 

studie har vi försökt få klarhet i ”The big 5” som koncept och de förmågor som det 

innefattar, för att synliggöra om detta kan skapa gynnsamma förutsättningar för en 

likvärdig bedömning. Utifrån detta ställer vi oss frågan: Hur kan de fem förmågorna 

vara ett hjälpmedel mot en likvärdig bedömning?   

 

1.1 Centrala begrepp 

 

I denna studie är vissa begrepp centrala och återkommande. Nedan har vi valt att 

definiera och förtydliga dessa begrepp utifrån hur de kommer att behandlas i den 

fortsatta texten.  

 

Förmåga – Forskning pekar på att förmåga hänger tätt ihop med vilka 

ämneskunskaper eleverna uppnår i undervisningen. ”Lärandet av ett ämnesinnehåll 

är alltid direkt knutet till en förmåga som har med användning att göra. Gör man på 
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ett sätt lär man sig ett visst innehåll, gör man på ett annat sätt blir också 

kunskapsinnehållet ett annat.” (Skolverket, 2013). 

 

Likvärdig bedömning – ”I grunden handlar likvärdig bedömning om att utföra 

bedömningar av hög kvalitet, som är i linje med kursplanernas mål och 

kunskapskrav, så att lärarnas bedömningar är just likvärdiga och inte beror på 

exempelvis personliga preferenser av vad som är viktigt att bedöma eller hur” 

(Skolverket, 2011c). 

 

Kunskapsbedömning – Begreppet är invecklat och mångtydigt såväl på svenska 

som engelska. Det svenska begreppet bedömning samt de engelska begreppen 

”assessment” och ”evaluation” har alla gemensamt att de kan avse företeelsen i 

allmänne, de kan avse konkreta instrument som prov, utvärderingsformulär och 

arbetsuppgifter för att skapa information om det som ska bedömas samt att de kan 

avse själva processen där denna information tolkas, värderas och betygssätts (Korp, 

2003). Bedömning, enligt Selghed (2011), är den uppfattning av elevens totala 

utveckling som läraren skapar sig både kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt 

och socialt. 
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2 BAKGRUND 
 

Inledningsvis ger vi en tillbakablick utifrån styrdokumentens syn på kunskap och 

bedömning. Vi presenterar också den kunskapssyn som finns i dagens läroplan, 

Lgr11 (skolverket, 2011a). Genom olika forskares teorier och undersökningar 

försöker vi sedan sammanfatta olika syn på bedömningsprocessen med fokus på 

likvärdighet. Till sist vill vi klargöra Svanelids koncept, som benämns ”The big 5” 

eftersom den är central för den här studiens syfte och resultat. 

 

2.1 Skolans kunskapssyn ur ett 
bedömningsperspektiv 

 

För att kunna bedöma elevers kunskapsutveckling måste man, som lärare, ha en 

uppfattning om vad kunskap är. Läroplanskommittén (1994) problematiserar 

begreppet kunskap över tid och menar att det som var kunskap igår inte säkert räknas 

som kunskap idag och inte heller som kunskap i framtiden. Detta gör att 

kunskapsbegreppet ständigt behöver analyseras (a.a.).  I samband med ändringen till 

Lpo94 (utbildningsdepartementet, 1994) lanserades fyra kunskapsformer som ett 

försök att förklara den kunskapsteori som skulle influera det nya svenska 

skolsystemet. Dessa benämns som de fyra F:n, fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet, vilka bör samspela för att skapa en helhet i kunskapandet (Norell, 

2010). Läroplanskommittén (1994) förklarar dessa på följande sätt: 

 

 Faktakunskap – ”är kunskap som information, regler och konventioner. 

Det är en kunskapsform som innebär att vi vet att något förhåller sig på 

det ena eller det andra sättet”. 

 Förståelsekunskap – ”att förstå är att begripa, att uppfatta meningen 

eller innebörden i ett fenomen”.  

 Färdighetskunskap – ”När en kunskap är en färdighet vet vi hur något 

skall göras och kan utföra det”.  

 Förtrogenhetskunskap – ”medan fakta, färdighet och förståelse är 

kunskapsformer som utgör kunskapsbergets synliga topp är 

förtrogenhetskunskap den kunskapsform, som närmast svarar mot den 

osynliga delen, vad som ovan kallats bakgrundskunskap eller kunskapens 

tysta dimension. Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga 

upplevelser. Vi ser, luktar, känner och ”vet”, när något är på gång eller 

något skall avbrytas eller påbörjas. Förtrogenhetskunskapen kommer till 

uttryck i t.ex. bedömningar”. (Läroplanskommittén, 1994, s. 32-33) 

Dessa kunskapsformer är fortfarande aktuella och benämns i Lgr11 som en 

förklaring på begreppet kunskap (Skolverket, 2011a). 

 

Carlgren (2011) menar att de fyra F:n utvecklades för att vidga kunskapsbegreppet 

och inte för att användas som mall vid undervisning och bedömning. Trots det 
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började lärarna använda dem för organisering av undervisning och som en 

utgångspunkt vid bedömning. Många använde dessutom kunskapstypologin som ett 

hierarkiskt system kopplat till de dåvarande betygsstegen där fakta motsvarade det 

lägsta och förtrogenhet det högsta. Än idag finns det behov av att analysera, 

problematisera och nyansera kunskapsbegreppet så att det kan fungera i både 

planering, val av innehåll och bedömning. Författaren har vidareutvecklat de fyra F:n 

och sätter begreppen i relation till tre nya dimensioner; Kunnande som 

undervisningens syfte och mål där man förtydligar vad eleverna ska utveckla. När 

man sedan ska bedöma detta beskrivs elevernas kunnande i olika grader, vilket är 

kunnighet. Kunskap syftar till undervisningen innehåll, vilket är en förutsättning för 

att utveckla kunnande och kunnighet. Carlgren menar att kunskapsbegreppet på så 

sätt får mer dynamik och kan fungera som stöd i lärares arbete. 

 

 Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet 

Kunskap som 

information 

som tolkning/ 

förklaring 

som utövande som erfarande/ 

urskiljande 

Kunnande veta att veta varför veta hur veta vad 

Kunnighet omfattning av 

vetandet 

djup i 

förståelsen 

skicklighet i 

utförandet 

klokhet i 

omdömet 

(Carlgren, 2011, i pedagogisk bedömning, s57. ) 

 

Pettersson (2010) beskriver hur skolsystemet har gått från regelstyrd till mål- och 

resultatstyrd. Skillnaden mellan dessa styrsätt kan ses som en förändrad syn på 

kunskapen och dess bedömning. Ett regelstyrt skolsystem bygger på en mättradition 

där bedömningens syfte blir att rangordna elevers kunskaper. I den mål- och 

resultatstyrda skolan ligger fokus istället på att bedöma för att möjliggöra 

kunskapsutveckling (a.a.). I Lgr11 kan man se en förändring genom att 

strävansmålen har integrerats i de övergripande målen i läroplanen medan 

uppnåendemålen går att finna i syftestexten för varje kursplan. Detta skapar 

långsiktiga mål vilket stämmer överens med skolans system som mål- och 

resultatstyrd där bedömningens fokus ligger på framåtsyftande kunskapsutveckling 

(Brynolf m.fl., 2012). Lindström (2011) menar att bedömning har gått från att vikten 

läggs på faktakunskaper och färdiga produkter. Idag ligger fokus istället på de 

processer som blir en viktig del i det egna tillägnandet av kunskap för eleverna.  

 

2.2 Bedömningens syfte och funktion 

 

I skolans värld är bedömning en naturlig följeslagare till undervisningen (Pettersson, 

2010). Skolverket (2011b) påpekar att kunskapsbedömning är en central del i 

lärarens kompetens. Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska relatera 

till vilket tar sin utgångspunkt i skolan styrdokument (a.a.). Bedömningssystemets 

utformning av krav på kunskaper styr undervisningen och lärares arbete och är därför 

en viktig aspekt att ta hänsyn till (Brynolf, m.fl., 2012). En grundläggande pelare vid 

bedömning är att läraren vet om sina elevers svårigheter vid inlärning så att de kan 



7 

 

anpassa sin undervisning för att tillgodose dennes särskilda behov. Undervisningen 

och dess uppgifter måste kunna motiveras i lärandemål för att få ett syfte för 

eleverna. För att bedömningen ska bli möjlig måste läraren samla in material från 

eleverna. Detta kan göras på en mängd olika sätt som till exempel genom 

observation, diskussion, skriftliga arbeten och test (Black & William, 1998). 

 

Ur ett undervisningsperspektiv är de mest framträdande syftena med bedömningar att 

de används för att kartlägga och värdera kunskaper samt återkoppla för fortsatt 

lärande. Med hjälp av olika bedömningsmetoder kan man synliggöra elevens 

kunskapsutveckling och få en helhetssyn kring kunskaperna. En framåtsyftande 

kunskapsbedömning som kommuniceras med eleverna ger ett kraftfullt stöd för 

lärandet (Skolverket, 2011b). Black & William (1998) menar att bedömningen i 

skolan är formaterade efter diagnoser där ett svar är det enda rätta. Detta talar emot 

bedömning av helheten med hänsyn till varje enskild elev och där utvecklingen sker 

genom dialog och elevens medvetenhet om sitt eget lärande. En strävan efter 

bedömning genom dialog ger ett lärande klassrumsklimat där elevens framtida 

lärande är i fokus och där eleven ser utmaningarna i sig som något positivt och 

utvecklande istället för ett hinder för belöning. 

 

Korp (2003) menar att bedömning avser att kartlägga en elevs kunskapsutveckling. 

Det är viktigt att hänsyn tas till förkunskaper och förförståelse samt att fokus ligger 

på vad eleven har lärt sig under arbetets gång eftersom det ökar elevens förståelse för 

sig egen utveckling (a.a.). Detta styrks i skolans styrdokument där vikten av att 

eleverna är medvetna om utbildningens mål tydliggörs (Skolverket, 2011b). Stern & 

Backhouse (2011) förespråkar bedömning som dialog och menar att det är först när 

eleverna får en förståelse för sitt eget lärande och genom det förstår vad de behöver 

jobba vidare på som bedömningen blir värdefull för dem. Black & William (1998) 

har gjort en undersökning av forskning kring bedömning och kommit fram till att 

bedömning genom feedback/dialog är något som höjer elevernas prestationer. De 

flesta lärare är väl medvetna om detta och har en vilja att låta bedömningen fungera 

på detta sätt men verkligheten ser annorlunda ut. Lärarna har en tendens att betona 

kvantitet i sin bedömning och svårigheter i att bedöma utifrån kvalitet. Därmed följer 

också en jämförelse av elevernas kvantitativa prestationer där bedömningen syfte 

inte blir elevernas personliga förbättringar utan snarare riktas mot rangordning och 

konkurrens (a.a.).  

 

Bedömningens största funktioner bör vara handledning och motivation. Forskning 

pekar på att eleverna måste få någon slags respons på sin prestation för att lära sig 

någonting av den och det är här handledningen kommer in. Responsen bör för det 

mesta vara av positiv och framåtriktad karaktär för att innebära motivation för eleven 

(Imsen, 1999). Stern & Backhouse (2011) har gjort en pilotstudie med syfte att svara 

på hur bedömning i skolan kan bli mer personlig och dialogisk. De talar om den 

andliga bedömningen, ”The spirit of assessment” och syftar till den del av 

bedömningen som har ett personligt värde för eleverna och som är nära 

sammankopplat med deras självkänsla. Studien visar att bedömningen blir något 

negativt för eleverna när de inte får respons på det de gör. Då tenderar bedömningen 

att bli en jämförelse av elevers kunskaper som sedan rangordnas av läraren. Då 
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fungerar heller inte bedömningen som motivation på det sätt som Imsen (1999) 

understryker.  

2.3 Viktiga aspekter för att nå likvärdighet i 
bedömning 

 

Vad som ska bedömas är en nyckelfråga som kräver stor medvetenhet och kunskap 

av den som besvarar, det vill säga läraren.  En förutsättning vid bedömning är att det 

väsentliga är bedömbart och inte att det som är enkelt att mäta blir väsentligt 

(Pettersson, 2010). Läraren väljer riktning på sin bedömning med hänsyn till 

undervisningens syfte (Korp, 2003). Läraren samlar in information om elevens 

arbetspresentation som kopplas till det syfte läraren har med sin undervisning och 

tolkar sedan materialet (Skolverket, 2011b). Lindström (2011) ger sin bild av 

bedömning och menar att den som bedömer måste ha en klar uppfattning om vilka 

kriterier och kvalitativa nivåer som är relevanta med att bedömningen inte ska kunna 

mätas i termer som ”rätt” och ”fel”. 

 

Lindström (2011) resonerar om bedömning över tid och nämner tre förskjutningar 

som stämmer väl överens med den förändring av kunskapssynen som vi nämnde 

ovan. Bedömning har gått från att tonvikten läggs på faktakunskaper och färdiga 

produkter. Idag prioriteras istället de processer som leder till förmågor så som 

kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och problemlösning (a.a.). Svanelid 

(2013) som har en liknande uppfattning om bedömning i skolan. Han nämner att 

faktakunskaperna inte är oviktiga men de behöver sättas i ett sammanhang, bearbetas 

och befästas. Detta blir möjligt när man utgår ifrån de fem förmågorna eftersom 

läraren måste vara medveten om elevernas arbetsprocess för att synliggöra förmågor. 

Även skolverket (2011b) förespråkar den bedömningsmetod där läraren utgår ifrån 

en analys av olika delar av en process eller produkt, som senare läggs ihop till en 

helhetsbild. Jansson (2011) beskriver, genom sin studie, kognitiva processer som 

innefattar att minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera samt skapa. Studiens syfte 

var att se om dessa förmågor fanns representerade i lärarnas provpraxis. Resultatet 

visade att alla förmågor finns representerade i lärarnas prov men att variationen 

mellan dem är stor. Detta innebär att vilka kunskapsformer som testas påverkas av 

vilken lärare eleverna har, vilket ger problem med att säkerställa likvärdiga 

bedömningar.  

 

Skolan har ett uppdrag att främja likvärdighet. En likvärdig utbildning präglas av en 

kunskapsutveckling som tar hänsyn till samt utgår ifrån elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper och handlar inte om att utbildningen ska utformas 

likadant (Skolverket, 2011c). Likvärdighet enligt Andersson (2001) innebär att alla 

elever ska få samma möjlighet att fullfölja sina mål. Det handlar om att fördela 

resurserna jämt utifrån elevers förutsättningar så att alla elever får chans att uppnå 

lägstanivån i alla ämnen, vilket också är skolans mål (a.a.). Likvärdigheten 

eftersträvar människors lika värde, men med hänsyn till dess olikheter (Wallin, 

2002).  

 



9 

 

Skolverket (2011c) benämner några strategier för att nå likvärdig bedömning i 

skolans verksamhet och menar att det inte handlar om att ge likartade betyg utan att 

det bör ses i ett vidare pedagogiskt sammanhang. Likvärdig bedömning nås genom 

tydligt uppsatta kriterier och mål samt genom att prov är förankrade i läro- och 

kursplan. En viktig aspekt i likvärdighetsarbetet är också att lärarna har en samsyn på 

lärandet och bedömningen. Detta blir möjligt om professionen får möjlighet att 

utveckla sin bedömningskompetens samt att lärarna för en dialog med varandra om 

bedömning av elever. 

 

I och med läroplanen, Lpo94 (utbildningsdepartementet, 1994), förflyttades stora 

delar av ansvaret för skolans verksamhet till kommunerna (Mickwitz, 2011). Detta 

benämns som decentralisering och innebär en förskjutning av makt och ansvar. I 

skolans fall handlade det alltså om en delegering från regeringen till kommunerna 

(Brynolf m.fl., 2012). Detta innebär att det är upp till varje kommun att göra en 

tolkning av begreppet likvärdighet och synliggöra sitt arbete mot en likvärdig skola i 

sin kommunala skolplan (Gadler, 2011). Förändringen genom decentraliseringen gör 

begreppet komplext och svårt att eftersträva eftersom kommunerna och lärarna gör 

olika tolkningar av styrdokumenten och begreppet likvärdighet (Petterson, 2010). 

Skolverket (2000) styrker detta genom en kvalitetsgranskning av betygssättning i 

olika kommuner (a.a.). Kvalitetsgranskningen visade att bedömningen av elevernas 

kunskaper inte blev likvärdiga eftersom lärarna saknar kunskap om kursplaner och 

bedömningskriterier men också för att uppfattningarna om styrdokumenten är olika 

(Skolverket, 2004). Klapp Lekholm (2010) anser att svenska lärare, genom 

decentraliseringen, har en stark autonomi eftersom de själva både planerar, 

undervisar och bedömer undervisningen. Fördelen blir att läraren får en stor frihet 

där undervisningen anpassas utifrån egna önskemål och metoder. Problemet blir 

dock att kunna säkra en likvärdig bedömning. En studie av Selghed (2004) visar att 

många lärare inte tycker att de får tillräckligt med stöd för att fullfölja uppdraget om 

likvärdighet. De efterfrågar läromedel som stämmer överens med innehållet i 

styrdokumenten och bedömningssystemet (a.a.). För att möjliggöra en likvärdig 

bedömning krävs det att lärarna får fortbildning i ämnet men också att 

bedömningarna granskas (Pettersson, 2011). En studie av Korp (2006) med syfte att 
se hur lokala villkor och resonemang påverkar betygsättningen av de nationella proven i 

gymnasiet. Resultatet visade att samma elevsvar på ett prov bedömdes olika beroende 

på vilken lärare som utförde bedömningen. Detta innebär att samma omdöme och 

betyg inte representerar samma grad av kunskap vilket blir ett problem ur 

likvärdighetsaspekten (a.a.).  

 

En annan problematisk aspekt i den likvärdiga bedömningsfunktionen är kravet på 

objektiva mått på ämneskunskaper där lärarens inställning till elevernas personliga 

egenskaper inte ska spela roll (Brookhart, 1994). Det finns en stor oro för att 

bedömningssystemet inte lever upp till kraven om likvärdighet eftersom forskning 

visar att lärarna gör subjektiva bedömningar (Klapp Lekholm, 2010). I en studie av 

Mickwitz (2011) uttrycker lärarna som intervjuats att de strävar efter att sätta ”rätt 

betyg” och ser likvärdig bedömning som ett ideal. Men de känner misstro mot 

objektiviteten i de mätinstrument som används vid bedömning vilket gör idealet svårt 

att uppnå.  
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Klapp Lekholm (2008) hänvisar till tre egna studier vars syfte har varit att undersöka 

om bedömningen mäter annat än ämneskunskaper, till exempel elevers personliga 

egenskaper. Studierna visade att bedömningen till största del utgår ifrån elevernas 

ämneskunskaper men att en del, visserligen relativt liten, tar hänsyn till och grundas 

på deras personliga egenskaper såsom ansträngning, intresse och motivation. Imsen 

(1999) menar att när hänsyn tas till flera dimensioner vid bedömning blir den också 

mer varierad. Å andra sidan kan man hävda att det är att dra för stora växlar på 

lärarnas bedömningsförmåga. Det är dessutom väldigt svårt att göra en saklig 

bedömning av personliga förmågor eftersom de ofta inte finns specificerade och 

konkretiserade i skolans dokument. 

 

2.4 ”The big 5” som bedömningsstöd 

 

”The big 5” är en analys av de mest återkommande och viktigaste förmågorna i 

Lgr11, både i kunskapskrav och centralt innehåll i alla ämnens kursplaner. Syftet 

med att undersöka, strukturera och synliggöra läroplanstextens mest återkommande 

förmågor var att ge konkreta redskap till måluppfyllelse samt att eftersträva en 

bedömning som kan utveckla elevers lärande (Svanelid, 2013).  

 

De fem förmågorna är följande: 

Analysförmåga handlar om att beskriva orsaker och konsekvenser och att föreslå 

lösningar. Men också att se och förklara samband och att växla mellan olika 

perspektiv.  

Kommunikativ förmåga innebär att man kan samtala, diskutera, motivera och 

presentera sina egna åsikter samt att bemöta andra argument, resonera kring dessa 

och redogöra för sina tankar (Svanelid, 2011). 

Procedurförmåga är att söka, samla och strukturera information. Det är viktigt att 

ha förmågan att kritiskt granska det insamlade materialet och kunna skilja mellan 

fakta och åsikter. 

Begreppsförståelse innebär att eleven förstår innebörden av olika begrepp, relaterar 

dem till varandra och använder dem i nya sammanhang. 

Metakognitiv förmåga handlar om att tänka kring sitt eget lärande och sina 

kunskaper. Att tolka, värdera och reflektera samt att avgöra rimligheten och 

medvetet välja strategier. Det handlar om förmågan att förutse problem, ompröva 

beslut och problemlösning med hänsyn till situation och sammanhang.   

 

Svanelid (2013) anser att man som lärare måste ge eleverna möjlighet att utveckla de 

fem förmågorna genom sin planerade undervisning. Detta sker genom att man 

synliggör och får eleverna att förstå de lärandemål och kunskapskrav som finns 

(a.a.). I värdegrundskapitlet i Lgr11 tydliggörs det att skolan har en skyldighet att 

klargöra utbildningens mål för eleverna och föräldrarna (Skolverket, 2011a). 

Svanelid (2012) menar att detta också var ett av syftena med hans analys; att försöka 

hitta ett sätt att bedöma som blir begripligt för både läraren, eleverna och föräldrarna. 
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Genom att utgå ifrån de fem förmågorna vid undervisning och bedömning skapas en 

röd tråd genom hela skolan, från förskola till gymnasiet. De möjliggör även ett 

livslångt lärande där innehållets svårighetsgrad ändras i varje stadium. Fokus bör 

ligga på nästa steg och vad man kan förändra och förbättra, en framåtsträvan. 

Svanelid beskriver att styrkan med dessa fem förmågor är att de är just fem till antal 

och därmed hanterbara. Förmågorna får sitt värde först när de involveras i 

undervisningen. Därför är det av stor vikt att lärarna är medvetna om vad som ska 

bedömas för att kunna planera hur dessa förmågor bearbetas och utvecklas i skolan 

och för att sedan också kunna bedöma dem (Svanelid, 2013).  

 

Imsen (1999) menar att det som bedöms inte behöver vara ämnesrelaterad kunskap. 

Utan att det, precis som Lindström (2011) nämner, kan handla om en arbetsprocess 

som bedöms (a.a.). Det är också i detta sammanhang som de fem förmågorna får sitt 

syfte eftersom de handlar om själva processerna i kunskapandet. Om läraren tar 

hänsyn till förmågorna och använder sig av dem i sin undervisning sker 

kunskapandet hos eleverna genom flera dimensioner (Svanelid, 2013).  

 

Svanelid (2013) anser att de fem förmågorna går att förankra i alla skolans ämnen, 

men om man tittar på ämnenas kursplaner är det inte så det ser ut. Istället finns det 

skillnader mellan vilka förmågor som dominerar i de olika ämnena (a.a.). För att se 

likheter och skillnader i kursplanerna och synliggöra vilka förmågor som framträder 

starkast har Svanelid delat in ämnena i grupper. Den första ämnesgruppen är språk 

och innefattar svenska, engelska samt moderna språk. Här dominerar de 

kommunikativa förmågorna, vilket knappast är en överraskning. En nyhet däremot är 

att den metakognitiva förmågan och procedurförmågan tar ungefär lika stor plats i 

mål och kunskapskrav. Den andra gruppen är teoretiska ämnen som matematik, NO, 

SO och teknik där förmågorna tar stor plats. Stor vikt läggs på begreppsförståelse, 

den analytiska förmågan samt procedurförmågan. Den sista gruppen är praktisk-

estetiska ämnen som bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och 

slöjd. Här är förmågorna inte lika väl synliga förutom den metakognitiva förmågan 

som väger allra tyngst. Svanelid poängterar att man även i dessa ämnen borde kunna 

få med alla de fem förmågorna men att fokus oftast hamnar på de ämnesspecifika 

kunskaperna (Svanelid, 2011). 

 

2.4.1 Bedömningsmatriser som hjälpmedel 
 

Black & William (1998) menar att strukturerade bedömningsmodeller är ett bra 

hjälpmedel för bedömning så länge de tillåter övergripande bild av elevens lärande 

kopplat till dennes individuella utveckling (a.a.). Bedömningsmatriser är en form av 

modell som kan utveckla lärandet för eleverna. Matriserna kan användas när man 

bedömer kunskap ur olika aspekter vilket ger en helhetsbild av lärandet. Vid 

användning av bedömningsmatriser bör hänsyn tas till bedömningssituation, 

redovisningsform samt ämne för att syftet med dem ska fullgöras. 

Bedömningsmatrisen bör inte enbart användas i syfte att ge ett slutligt omdöme utan 

lämpar sig bäst i avsikt att följa och stödja elevens utveckling i ett ämne. För att 

matriserna ska vara användbara är det av stor vikt att de är välarbetade, knutna till de 

mål som finns i styrdokumenten samt enkla att förstå och följa. Detta innebär att 
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matriser kan vara krävande att utforma men vinsten av dem kan vara stora för läraren 

och eleverna eftersom de tydliggör vad, hur och varför (Kjellström, 2011).   

 

Svanelid (2012) utformade två matriser för att förtydliga hur förmågorna kan 

användas i bedömningen. Den första matrisen ger hjälp att hitta ”The big 5” i 

kursplanens text, den andra är tänkt att visa hur de olika förmågorna kan bedömas. 

Hans förhoppning med dessa matriser är att de ska kunna hjälpa elever, föräldrar och 

lärare att synliggöra bedömningen och därmed kunna föra ett samtal om den. Det bör 

vara en hjälp till att veta var man är, vart man ska och hur man kommer dit. 

Bedömningsmatrisen (se bilaga 1) är uppbyggd i kategorierna kunskapens bredd 

samt kunskapens djup. Kunskapens bredd syftar till en kvantitativ bedömning där 

elevens uppgifter ger svar på frågor som vem, vad, var och när. Kunskapens djup är 

istället den kvalitativa bedömningen där eleven har utvecklande resonemang som 

svarar på frågan varför. 
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3 SYFTE 
 

Studien tar sin utgångspunkt i det komplexa uppdrag om en likvärdig bedömning 

som svenska skolor ställs inför. Vi vill undersöka lärares tolkningar av de fem 

förmågorna i konceptet ”The big 5” för att synliggöra likheter och olikheter i lärarnas 

tolkningar av förmågorna samt hur bedömningen av dem kan gå till. Studiens 

övergripande syfte är att klargöra de fem förmågornas möjlighet att främja en 

likvärdig bedömning. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

I föreliggande studie och med utgångspunkt i bakgrunden söker vi svar på följande 

huvudfråga: 

 Hur kan de fem förmågorna vara ett hjälpmedel mot en likvärdig bedömning?   

 

Vår huvudfråga synliggörs genom dessa underfrågor som avser att leda till vår 

huvudfråga. 

 Hur tolkar lärare de fem förmågorna ur ”The big 5”? 

 Hur beskriver lärarna att de bedömer de fem förmågorna ur ”The big 5”? 
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4 METOD 
 

I föreliggande avsnitt beskrivs och motiveras studiens metod för insamling av empiri. 

Vid val av metod har vi utgått från studiens syfte och frågeställningar. I avsnittet 

beskrivs urvalet för studien vilket följs av en bortfallsanalys. Vi presenterar också 

den valda metoden för bearbetning av det insamlade materialet och det analysverktyg 

som vi då använt oss av. Under den sista rubriken diskuteras den relevanta kritiken 

till vårt val av metod samt begreppen reliabilitet och validitet.   

 

4.1 Metodval 

 

Vår studie är främst av kvalitativ karaktär men innehåller också kvantitativa delar. 

Den främsta skillnaden mellan dessa två metoder märks i hur man sammanställer 

resultatet. I den kvantitativa metoden sammanställs informationen oftast i siffror. 

Den del av resultatet som visar lärares tolkningar av förmågorna är bearbetad på 

detta sätt och presenteras i tabeller. Varje tabell har sedan kategoriserats utifrån ett 

förbestämt analysverktyg som presenteras i löpande text. Fortsättningsvis är 

resultatet istället bearbetat och analyserat utifrån insamlad text, så kallad ”mjuk data” 

där vi gjort en sammanställning genom att leta efter specifika mönster.  Detta är den 

kvalitativa delen i vår studie (Patel & Davidson, 2011). 

 

4.2 Genomförande 

 

Intresset för studien väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning då vi fick 

kännedom om konceptet ”The big 5”. Studien inleddes med en fördjupning i ämnet 

med utgångspunkt i våra förkunskaper vilket ledde till en vilja att undersöka 

konceptet kopplat till likvärdig bedömning. Därefter utformades vårt syfte med 

studien och frågeställningarna blev tydliga. Vårt val av metod, nätbaserad 

enkätundersökning, krävde många deltagare vilket resulterade i ett omfattande 

sökarbete efter mailadresser. Flera adresser fanns att tillgå på skolornas hemsidor. 

Adresserna till lärarna på de övriga skolorna fick vi tag på genom ett mail till deras 

rektorer. När vi samlat ihop cirka 200 lärares adresser började vi utformandet av vår 

enkät (se bilaga 2) och efter råd från vår handledare skickades enkäten ut. En vecka 

senare fick lärarna en påminnelse. Vårt bakgrundskapitel har bearbetats under hela 

studiens gång och utifrån denna samt med vår frågeställning i åtanke har enkäterna 

analyserats. 

 

4.3 Urval 

 

Vi har gjort ett strategiskt urval av deltagare till vår studie för att begränsa antalet 

deltagare samt för att få ett tydligt fokus. Detta innebär att vi medvetet valt ut 

personer utifrån vissa krav (Trost, 2007). De krav vi ställde på deltagarna var att de 
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skulle vara utbildade lärare som undervisar på låg- och mellanstadiet. Detta eftersom 

det är de som är behöriga att göra bedömningar av elevernas kunskaper samt att de 

fem förmågorna är syftade till dessa stadier. Ett annat krav var att lärarna själva 

skulle anse sig ha kännedom om ”The big 5”. Vi har även begränsat oss genom att 

enbart vända oss till lärare verksamma i två medelstora kommuner i södra Sverige 

för att få lagom mängd data till vår studie. Enkäten skickades ut via mail till 210 

lärare. 

 

4.4 Bortfallsanalys 

 

Vår enkät skickades ut till 210 lärare verksamma på låg- och mellanstadiet i två 

medelstora kommuner. Detta resulterade i 17 svar vilket vi bedömer som en liten 

svarsfrekvens och därmed ett stort bortfall. Genom vår bortfallsanalys har vi kommit 

fram till de faktorer som kan vara orsak till det låga antalet svar. Vi har tidigare 

diskuterat vår enkät och dess omfattande karaktär. Flera lärare kommenterade att det 

inte fanns tid till att besvara enkäten på grund av allt arbete i slutet av terminen med 

betygssättning, omdömen och avslutningar. En annan aspekt som är viktig att ta 

hänsyn till är det faktum att lärarna kan ha skapat en personlig åsikt kring konceptet 

”The big 5” och Svanelid som person vilket kan ha påverkat deras vilja att besvara 

frågorna. Både positiva och negativa åsikter kan ha avgjort deras val att medverka 

eller ej. Eftersom konceptet är nytt för lärarna kan också deras okunskap i ämnet ha 

gjort att de inte känner att de är betydelsefulla i undersökningen. En annan 

bortfallsaspekt kommer av att vi använde mail vid insamlingen av empirin. Lärarna 

känner inte till oss sen tidigare och därför blev mailet vi skickade ut av okänd 

avsändare vilket kan ha varit anledningen till få svar. Mail är dessutom lätta att 

ignorera eftersom lärarna inte behöver stå till svars för varför de väljer att inte 

deltaga. 

 

4.5 Insamling av empiri 

 

Vi har valt att använda oss av nätbaserad enkät vid insamling av empiri eftersom det 

gör det möjligt att nå många personer på kort tid (Dimenäs, 2007). Detta var lämpligt 

eftersom enkäterna skulle skickas till lärare verksamma i två olika kommuner. 

Fördelen med nätbaserade enkäter är att det besparar deltagarna tid genom att de kan 

skriva in sina svar direkt på datorn och sedan enkelt skicka iväg sina svar (Trost, 

2007). Enkäterna ställer inga krav på att ange namn eller arbetsplats vilket, enligt 

Dimenäs (2007) innebär att deltagarna är skyddade av konfidentialitetskravet vid 

analysen. Det är vår förhoppning att de som besvarar enkäten då har lättare att svara 

på personliga frågor.  

 

Vi har valt att ha en introduktion i enkäten, ett så kallat missiv som presenterar 

undersökningen. Det gäller att inspirera den som ska besvara enkäten och ge en god 

motivering till varför personen ska lägga ner tid på att svara. Ett missiv ska innehålla 

undersökningens syfte, det ska visa vilken grupp det är som undersöks, förtydliga att 

forskningsetiska regler är uppfyllda samt visa vilka som gör undersökningen och 
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vem man ska vända sig till vid frågor (Dimenäs, 2007).  Enkäten är av ostrukturerad 

karaktär och innehåller öppna frågor där deltagaren själv formulerar sitt svar och har 

inga fasta svarsalternativ (Stukát, 2005). Vi ser det som en skriftlig intervju där vi 

försökt formulera frågorna på sådant sätt att deltagarna får möjlighet att skriva 

utvecklande svar. Den yrkesgrupp som enkäten är riktad till är vana vid att uttrycka 

sig i skrift och är väl vana vid diskussion kring ämnet vilket är en stor fördel som 

möjliggör för varierade svar. 

  

4.6 Etiska aspekter 

 

Vid utformande av enkäten har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) fyra 

forskningsetiska huvudkrav. 

 

1. Informationskrav- Forskningens syfte skall vara klargjort för deltagarna. 

Genom det missiv som inleder enkäten får deltagarna på ett tydligt sätt ta del av 

undersökningens syfte och hur analysen av deras svar kommer att behandlas. De får 

också veta vart de kan vända sig vid eventuella frågor. 

 

2. Samtyckeskrav- Deltagarna skall själva bestämma om de vill medverka eller inte. 

Vid arbetets början skickade vi ut ett mail till alla behöriga lärare på låg- och 

mellanstadiet i två mellanstora kommuner. I mailet förklarade vi kort vilka vi var, 

examensarbetets syfte och ställde frågan om de kunde tänka sig att besvara en enkät 

med frågor om bedömning. På så sätt fick de själva avgöra och ta ställning till om de 

var ville besvara enkäten. 

 

3. Konfidentialitetskrav- Deltagarna har rätt att vara anonyma i sina svar och 

forskarna bör se till att etiskt känsliga uppgifter omfattas av tystnadsplikt. 

I det första mail vi skickade ut klargjorde vi, som vi tidigare nämnt, undersökningens 

syfte. Vi poängterade då att vi inte var intresserade av att göra någon jämförelse 

mellan lärarnas olika arbetssätt och att alla svar behandlas genom konfidentialitet. 

Det fanns heller inget krav på att uppge namn, skola eller annat som läsarna kan 

härleda till en viss person. 

 

4. Nyttjandekrav- Uppgifter om enskilda som samlats in i forskningssyfte får inte 

användas i kommersiellt syfte (a.a.). 

All empiri som vi samlat in har enbart fyllt syftet att möjliggöra en undersökning om 

bedömning i skolan. Vi kommer inte att använda enkäterna i annat syfte och väl 

medvetna om nyttjandekravet. 

 

4.7 Analysarbete 
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Vi har under hela analysen haft våra frågeställningar i åtanke för att nå syftet med 

vår studie. På följande sätt har vi analyserat och bearbetat vårt resultat:  

 

1. Vår analys har strukturerats utifrån de fem förmågorna där varje förmåga 

innehåller två delar. I den första delen analyserades och strukturerades lärarnas 

tolkningar av de fem förmågorna. Detta främst för att göra svaren begripliga i 

förhållande till vårt syfte och underfrågan ”Hur tolkar lärare de fem 

förmågorna ur The big 5?”. Det första steget blev att plocka ut signalord från 

kärnsvaren i enkäterna och sammanställa dessa. Sedan försökte vi utforska 

dessa signalord för att se mönster och kunna sammanfoga de som vi fann hörde 

ihop utifrån vårt analysverktyg och sortera orden efter dess kunskapsformer (se 

rubriken nedan).  

 

2. I den andra delen sammanställdes svaren från de övriga enkätfrågorna med 

syfte att ge svar på underfrågan ”Hur beskriver lärarna att de bedömer de fem 

förmågorna ur ”The big 5”. I svaren fann vi signalord som sammanfattades och 

strukturerades i en löpande text.  

 

3. Nästa steg i vårt analysarbete blev att strukturera lärarnas svar på frågan ”Hur 

kan de fem förmågorna vara ett hjälpmedel mot en likvärdig bedömning?”. Vi 

skrev ner citat från lärarna och sorterade dem i fyra kategorier utifrån vår 

tolkning av svaret; Ja, tveksam, vet ej och inget svar. På så sätt kunde vi se den 

allmänna inställningen, hos de deltagande lärarna, till konceptet och föra ett 

resonemang utifrån det. Så småningom skrev vi ner resultatet i text och lät 

vissa, extra passande citat vara kvar för att förtydliga och förstärka vårt 

resonemang. 

 

4. Den sista delen i vårt analysarbete var att studera hela vårt resultat utifrån tre 

viktiga aspekter för likvärdighet. Dessa tre är ”Medvetenhet i vad som ska 

bedömas”, ”Samsyn på lärande” samt ”Bedömning genom interaktion” som 

går att finna i arbetets bakgrund, resultat samt diskussion. 

 

4.7.1 Analysverktyg 

 

Som hjälpmedel vid analysen av lärarnas tolkningar av förmågorna utvecklade vi, 

utifrån Carlgrens (2011) kunskapsdimensioner, ett verktyg för att kunna sortera våra 

insamlade svar. Vi valde enbart att använda oss en dimension: Kunnande eftersom 

den syftar till undervisningens mål och vad eleverna ska utveckla, vilket även de fem 

förmågorna syftar till. 
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 Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet 

 

Kunnande 

Veta att 

saker och ting 

är och kunna 

beskriva detta 

Veta varför 

det är på det 

viset och hur 

det hänger ihop 

Veta hur 

man kan 

använda sina 

kunskaper för 

att ta sig fram 

Veta vad 

som är viktigt 

att urskilja för 

att möjliggöra 

kloka beslut 

 

Analysverktyget hjälpte oss att finna kunskapsformer som lärarnas tolkningar av de 

fem förmågorna kunde sorteras efter. Vi ser analysverktygets kunskapsformer som 

en hierarki i den bemärkelsen att det kräver olika mycket av eleven. Vi menar att det 

krävs mer kunnande att veta vad än att veta att. Detta behöver dock inte innebära att 

det ena kunnandet är viktigare än det andra. Det behöver inte heller innebära att det 

ena måste finnas för att skapa det andra. 

 

4.8 Metoddiskussion 

 

Studiens metod kan diskuteras utifrån vissa viktiga aspekter såsom reliabilitet och 

validitet, vilka vi har valt att synliggöra under denna rubrik. 

 

Vår studie syftar till likvärdig bedömning och har sin utgångspunkt i ”The big 5” 

som är ett koncept utvecklat av Göran Svanelid. Eftersom det är ett nytt koncept och 

hans egen tolkning av Lgr11 finns det inte några vetenskapliga artiklar eller studier 

kring konceptet att hitta. Ur denna aspekt kan man diskutera vår studies 

vetenskapliga grund. Genom vår bakgrund har vi försökt hitta annan vetenskaplig 

forskning kring bedömning som kan ligga till grund för studien vilket vi tror kan ge 

en bättre vetenskaplig grund. Själva konceptet går däremot inte att härleda utifrån 

annan litteratur eftersom det enbart finns en upphovsman. 

 

Vi valde att samla in empiri till vår studie genom enkäter. Lärarna var medvetna om 

att vi uppfyllde konfidentialitetskravet vilket vi tror kan ge en trygghet i att besvara 

frågorna med ärlighet. Det kan också räknas till en felfaktor utifrån 

reliabilitetsaspekten då svaren på frågorna i enkäten inte kan säkerställas som helt 

ärliga. Svaren kan exempelvis vara påverkade av lärarens ovilja att erkänna 

eventuella brister i sin yrkesroll. Vår frågeställning krävde relativt omfattande svar 

och frågorna i enkäten var utformade mer som en intervju.  Vi valde ändå att skicka 

ut enkäten eftersom vi ville ha in många svar för att styrka vårt resultat och för kunna 

svara på vår frågeställning genom varierad empiri. Såhär i efterhand kan vi se att 

intervjuer kunde ha varit en mer lämpliga metod för att få svar på de frågor vi ställde 

i enkäten och därmed ökat kvaliteten på studien. Detta dels för att vi då kunde ha haft 

en dialog med lärarna men också eftersom vi även fått chans att ställa följdfrågor.  

 

Vi bedömer frågorna i vår enkät som relevanta för studien. Genom frågorna har vi 

kunnat mäta det vi hade avsikt att mäta och fått kunskap om det vi ämnat få kunskap 
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i. Vi bedömer därmed validiteten i vår studie som hög (Dimenäs, 2007). Vår slutliga 

reflektion är att enkäten dock borde ha utformats på ett sätt som gjort den lättare för 

läraren att besvara. Detta hade troligtvis resulterat i fler svar vilket hade styrkt vårt 

resultat. 
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5 RESULTAT 
 

I föreliggande avsnitt redovisas det empiriska resultatet från enkäterna. Resultatet är 

inledningsvis uppdelat efter varje förmåga vilket skapar fem rubriker. Varje förmåga 

inleds med en analys av lärarnas tolkningar av respektive förmåga. I en underrubrik 

till varje förmåga har vi sammanställt lärarnas beskrivningar på hur de bedömer 

respektive förmåga. Därefter synliggörs resultatet av de fem förmågorna ur ett 

bedömningsperspektiv. I resultatets avslutande del granskas resultatet utifrån tre 

viktiga aspekter för att nå likvärdig bedömning.  

 

5.1 Analysförmåga 

 

Kategoriseringen av analysförmågan resulterade enbart i tre av de fyra 

kunskapsformerna. Som vi beskrev i metoden bildar kategoriseringen utifrån 

analysverktyget en hierarki genom vilka krav som ställs på eleven. Eftersom Fakta – 

Veta att inte finns respresenterad innebär det att analysförmågan kräver stor 

medvetenhet av eleven och att lärarna ställer relativt höga krav. 

 

Förståelse 

- Veta varför 

Färdighet 

- Veta hur 

Förtrogenhet 

- Veta vad 

Se för- och nackdelar Förklara olika sätt Komma fram till lösningar 

Se det som är lika och olika Förklara hur saker hör ihop Finna lösningar 

Se likheter och skillnader Se orsak till händelse Dra egna slutsatser 

Se samband Se konsekvenser Välja rätt sätt 

Analysera en text utifrån frågor Växla mellan perspektiv Analysera mindre delar till en 

helhet 

Jämföra Beskriva hur något blev Förklara sambandet mellan 

orsak och verkan 

Koppla ihop saker Se följder av händelser  

Läsa mellan raderna Förklara samband 

Resonera kring händelser Förstå samband 

Beskriva varför Se saker ur olika synvinklar 

 Analysera likheter och 

skillnader 

 

Förmågan handlar om jämförelse där fokus ligger på att finna likheter och skillnader 

samt att kunna förklara dessa. Att använda sina kunskaper för att så småningom 

kunna växla mellan olika perspektiv och finna egna lösningar på problem är också en 

del i analysförmågan. Förståelse och färdighet är de kunskapsformer där flest 

tolkningar hamnar och har även flest liknande svar, det vill säga flera lärare har 

svarat på samma eller liknande sätt. Den största skillnaden mellan tolkningarna i 

denna förmåga handlar om på vilken nivå eleverna använder förmågan. Exempelvis 

kan man se denna skillnad om man tittar på ”se samband”, som tillhör 

kunskapsformen förståelse, ”förklara och förstå samband”, som tillhör 

kunskapsformen färdighet samt ”dra egna slutsatser”, som tillhör kunskapsformen 

förtrogenhet.  
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5.1.1 Bedömning 

  

De flesta lärare uttrycker att de bedömer elevernas analysförmåga genom muntliga 

arbetsuppgifter och provtillfällen samt vid samtal och diskussion mellan elever både 

i par och i grupp. Cirka hälften av alla lärare anger att de också bedömer 

analysförmågan utifrån skriftliga arbetsuppgifter. Några exempel man kan se i 

lärarnas svar är prov, stödstrukturer och mallar samt loggboksskrivande. En lärare 

beskriver bedömningen såhär: 

 

”T.ex. genom loggbok… Bedömer hur eleven har svarat och tänkt utifrån 

frågorna. Tittar på hur utvecklat svar den enskilda eleven ger och använder mig 

av olika elevsvar för att själv analysera, jämföra och se skillnader/likheter 

mellan elevers svar.” 

 

Resultatet visar att några lärare planerar arbetet i förväg med hänsyn till 

analysförmågan. De har redan innan planerat hur eleverna ska tränas i förmågan och 

synliggör även detta för eleverna innan arbetet startas. På så sätt bedöms 

analysförmågan genom de uppgifter som eleverna gjort. Såhär beskriver en lärare sin 

bedömning: 

 

”Det kräver ett förarbete med eleverna där jag går igenom begreppen i temat, 

vad jag förväntar mig och hur man bör redovisa. Visar olika mallar eller 

exempel. Jag gör själv en mall hur jag tycker ett bra svar är och bedömer efter 

det… Jag går igenom begreppen innan temat och vill att de i sitt arbete 

använder de nya begreppen och bedömer det som ett mer utvecklat arbete om de 

använder begreppen i texten, redovisningen, förklaringen eller dylikt.” 

 

Några lärare uttrycker att bedömningen grundas genom interaktion mellan läraren 

själv och varje enskild elev. Genom samtal med eleven om dess kunskaper 

synliggörs analysförmågan och på så sätt kan den bedömas. Resultatet visar att ett 

litet antal lärare uttrycker att det krävs mycket jobb för att synliggöra, analysera, 

utvärdera och bedöma analysförmågan och att detta är något de behöver bli bättre på. 

En del lärare uttrycker att förmågan i sig inte bedöms utan hen tittar på svaren på 

olika arbetsuppgifter vid de tillfällen då förmågan tränats.  

 

5.2 Kommunikativ förmåga 

 

Lärarna har liknande svar i sina tolkningar av den kommunikativa förmågan och de 

flesta tolkningarna hamnar under kunskapsformen Fakta - Veta att. För att 

exempelvis kunna ”delta i diskussion” och ”svara på frågor” krävs det att man vet 

någonting om det man samtalar kring och att man kan beskriva detta, men det är inte 

en självklarhet att man även måste veta varför det är så. Detta gäller alla tolkningar 

under kunskapsformen fakta vilket ger intrycket av att den kommunikativa förmågan 

inte är lika krävande som exempelvis analysförmågan.  
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Fakta 

- Veta att 

Förståelse 

- Veta varför 

Färdighet 

- Veta hur 

Förtrogenhet 

- Veta vad 

Vara aktiv i samtal Resonera Redovisa Ge instruktion 

Delta i diskussion Uttrycka sig så andra 

förstår 

Argumentera  

Delge åsikter Uttrycka egna åsikter Motivera 

Presentera Framföra kunskaper 

muntligt och skriftligt 

Använda begrepp i rätt 

sammanhang 

Formulera Redogöra Förstå instruktion 

Kommunicera med bild 

och musik 

Framföra tankar och 

åsikter skriftligt 

Föra ett resonemang 

Svara på frågor Uttrycka egna åsikter 

och synpunkter 

Motivera för sin åsikt 

Förmedla sig främst 

muntligt 

Framföra tankar och 

åsikter muntligt 

Motivera varför man 

tycker som man gör 

Kommunicera i tal och 

skrift 

 Lyssna på andra 

Kunna sätta ord på det 

man vill berätta 

 

 

Uppfattningen av denna förmåga verkar handla om muntlig framställning på olika 

sätt, enskilt, i par och i grupp. ”Framföra tankar och åsikter skriftligt” och 

”kommunicera med bild och musik” är de enda tolkningarna som inte beskriver den 

kommunikativa förmågan i bemärkelse av muntlig framställning. Kommunikation 

genom bild och musik är en spännande formulering som vidgar vyerna av denna 

förmågas innebörd och ger en djupare insikt i vad kommunikation egentligen 

innebär. 

 

Skiljelinjen vid denna förmågas kunskapsformer kan synliggöras, utifrån 

analysverktygets hierarkiska upplägg, på följande sätt: ”Delge åsikter” som tillhör 

kunskapsformen Fakta vilket handlar om att kunna beskriva saker och ting. 

”Uttrycka egna åsikter” som tillhör kunskapsformen förståelse som kräver att man 

vet varför det är så och hur det hänger ihop. ”Motivera för sin åsikt” som tillhör 

kunskapsformen färdighet vilket möjliggör att man kan använda sina kunskaper för 

att ta sig fram. ”Ge instruktioner” som tillhör kunskapsformen förtrogenhet vilket 

krävs för att kunna ta kloka beslut. På detta sätt kan man se de olika nivåer som 

kunskapsformerna skapar. 

 

Ett stort antal lärare har angett att den kommunikativa förmågan handlar om att ”vara 

aktiv i samtal”. Uttrycket ”vara aktiv i samtal” kan inom läraryrket ses som en 

klyscha och ett uttryck som ofta används i sammanhang där elevers förmågor 

beskrivs. Detta förstärks också genom att ett så stort antal har angett den precisa 

formuleringen. Att ”vara aktiv i samtal” är ingen förmåga utan något som man gör, 

en klassisk skolkod som lärare säger men är svårt att bedöma hos den enskilde 

eleven. 
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5.2.1 Bedömning 

 

Alla lärare uttrycker att de tittar på eleverna och/eller lyssnar på eleverna vid 

bedömning av den kommunikativa förmågan. Eftersom lärarnas tolkningar av 

förmågan till stor del handlar om muntlig kommunikation är det inte så konstigt att 

de uttrycker bedömning sker genom att ”titta”, ”lyssna” och ”se” elevernas 

kunskaper eftersom muntlighet inte kan uttryckas i skriftliga uppgifter.  

 

Endast en lärare anger att hen även ibland antecknar det som synliggörs genom att 

”titta” och ”lyssna”.  

 

”Skriver ibland upp hur det går, hur de diskuterar, hur engagerade de är, hur de 

redovisar osv. på en klasslista med datum på. Ser om jag skriver annorlunda, 

sker det någon utveckling för individen eller vad behöver eleven tänka på.”  

 

Två lärare uttrycker att bedömning sker genom interaktion med eleverna, den ena 

genom diskussioner med den enskilda eleven och den andra i samtal med eleven om 

eller kring dennes arbete. 

 

5.3 Procedurförmåga 

 

Tolkningarna i relation till kunskapsformerna tydliggör den procedur som Svanelid 

syftar till.  ”Söka information” tillhör kunskapsformen fakta som handlar om 

information mer allmänt, att veta vart man kan hitta det man söker. ”Strukturera 

information”, som tillhör kunskapsformen förståelse som handlar om att man tar ett 

steg längre i proceduren genom att strukturera och synliggöra samband. Att ”granska 

information”, som tillhör kunskapsformen färdighet, handlar om att man använder 

den struktureringen man gjort för att kunna ”skilja mellan fakta och åsikt”. Genom 

att ”kritiskt granska information”, som tillhör kunskapsformen förtrogenhet, kan man 

urskilja vad som är viktigt. 

 

Fakta 

- Veta att 

Förståelse 

- Veta varför 

Färdighet 

- Veta hur 

Förtrogenhet 

- Veta vad 

Söka information Strukturera information Kunna se tillförlitliga 

källor 

Kritiskt granska 

information 

Samla information Planera sitt arbete Skilja mellan fakta och 

åsikt 

Värdera information 

 Reflektera Granska information  

Behandla information Använda rätt 

information 

Sortera information Veta hur man ska leta 

efter det man vet lite 

om 
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  Avgöra källors 

användbarhet och 

trovärdighet 

 

Använda sig av de 

kunskaper man har 

Veta hur man arbetar 

med fakta 

Använda sig av verktyg 

och redskap på rätt sätt 

 

 

Ett fåtal lärare har angett att de inte visste hur de tolkade procedurförmågan eftersom 

den inte benämndes så när de tog del av Svanelids koncept. Procedurförmågan hette 

tidigare informationshantering och de tre lärarna undrade om det var den förmågan vi 

syftade till. De lärare som gav en tolkning går ändå att härleda till hantering av 

information på något sätt. 

 

Förmågan att vara källkritisk är något som flera lärare nämner men som uttrycks på 

olika sätt exempelvis ”Kunna se tillförlitliga källor” och ”kritiskt granska 

information”. Förmågan dyker upp först under kunskapsformen färdighet vilket 

enligt analysverktyget innebär en mer krävande process för eleverna. 

 

5.3.1 Bedömning 

 

Vid bedömning av procedurförmågan uttrycker många lärare att de bedömer utifrån 

skriftliga arbetsuppgifter såsom exempelvis elevtexter och tankekartor. Eftersom 

många tolkningar går att koppla samman med begreppet informationshantering är det 

heller inte så lustigt att bedömningen av denna förmåga till stor del handlar om att 

granska skriftliga uppgifter som eleverna gjort. En lärare uttrycket bedömningen av 

procedurförmågan såhär: 

 

”Jag ser om eleven har den ”händighet” som behövs för att klara uppgiften. Har 

inte graderat förmågan. Man tränar återkommande. Eftersom själva 

skrivförmågan är ganska central på lågstadiet så sparar man elevtexter och ser 

utvecklingen. Ett steg längre fram i utvecklingen är att skriva en text med hjälp 

av tankekarta, stödord eller annan metod för att strukturera innehållet.” 

 

Flera svar visar att procedurförmågan tränas i all undervisning men framförallt vid 

elevernas egen forskning där arbete genom process blir extra tydlig. För att bedöma 

en process krävs det att man kontinuerligt tittar på elevernas texter och antecknar 

deras utveckling. Förmågan uttrycks vara central i alla ämnen och detta i 

kombination med att det är något som tränas hela tiden gör att bedömningen blir 

enklare. Många av lärarna har gett utförliga svar på hur de bedömer denna förmåga i 

relation till bedömningen av de övriga förmågorna. Några lärare anger att de 

bedömer genom interaktion med varje enskild elev. 
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”När de yngre barnen ska söka information om exempelvis ett djur som de ska lära sig 

mer om så hjälper jag dem med vilken information de kan använda. Ju äldre barnen 

blir så får de i allt större utsträckning även själva söka efter informationen. Då 

diskuterar vi begreppet källkritik. Det jag främst bedömer hos de yngre barnen är alltså 

om de kan samla viktig information ur exempelvis en bok och använda den på ett bra 

sätt”.  

  

5.4 Begreppsförståelse 

 

Lärarnas tolkning av denna förmåga handlar om begreppshantering på något sätt.  

 

Fakta 

- Veta att 

Förståelse 

- Veta varför 

Färdighet 

- Veta hur 

Förtrogenhet 

- Veta vad 

Känna igen begrepp Förstå begrepp Använda begrepp på 

rätt sätt 

Använda begrepp i nya 

sammanhang 

Använda begrepp Känna till 

betydelsefulla begrepp 

inom ett visst ämne 

Förhållande mellan 

begrepp 

Använda rätt begrepp i 

olika situationer 

 Förstå instruktion Relatera begrepp till 

varandra 

 

Förstå det de gör 

oavsett ämne 

Använda ett ämnes 

specifika begrepp 

Förstå innebörden Förstå hur begrepp hör 

ihop med varandra 

 Förstå begrepp som är 

viktiga för ämnet 

 

Förmågan begreppsförståelse är innehållsmässigt relativt tunn och innefattar inte så 

många olika tolkningar. Den skillnad vi kan se är på vilken nivå eleven ska använda 

sig av begrepp. ”Känna igen begrepp”, tillhör kunskapsformen fakta och innebär att 

eleven ska veta att saker och ting fisnns. ”Förstå begrepp”, tillhör kunskapsformen 

förståelse och kräver att eleven också vet hur begrepp hänger ihop med varandra. 

”Använda begrepp på rätt sätt”, tillhör kunskapsformen färdighet vilket innebär att 

eleven kan använda sina kunskaper för att ta sig framåt. ”Använda begrepp i nya 

sammanhang”, tillhör kunskapsformen förtrogenhet. Genom detta kunnande kan 

eleven röra sig i nya miljöer och ta kloka beslut. Att lärarnas varierande krav på 

kunnande hos eleverna är olika blir tydligt i jämförelse av tolkningarna ”känna igen 

begrepp” och ”använda begrepp på rätt sätt”. 

 

5.4.1 Bedömning 
 

Cirka hälften av lärarna bedömer begreppsförståelsen genom samtal och diskussion 

med eleverna, vilket är fler än på de övriga förmågorna. Samtalen som bedöms sker 

dels mellan läraren och eleven men också mellan eleverna i par samt i grupp. 

Samtalen beskrivs som förbestämda där läraren valt ut centrala begrepp som hen 

lyssnar efter, vilket innebär att läraren har en ledande roll.  
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”Bland de yngre barnen handlar det främst om att lyssna på den enskilde 

elevens resonemang runt olika begrepp för att bedöma vilka begrepp barnet 

förstår och kan använda.” 

 

Förmågan tränas både muntligt och skriftligt och det finns inget tydligt mönster över 

vad för typ av uppgifter lärarna bedömer.   

 

”Beroende på hur eleven använder olika begrepp kan man se hur denne har 

förstått innebörden av begreppet eller inte. Om en elev från början inte förstår 

begreppet men sedan kan förklara och sätta in det i ett sammanhang tycker jag 

att man kan se en utveckling hos denne elev.” 

 

5.5 Metakognitiv förmåga 

 

Lärarnas tolkningar av förmågan handlar om elevens insikt i sitt eget lärande och 

förmågan att komma vidare i sitt lärande genom denna kunskap.  

 

Förståelse 

- Veta varför 

Färdighet 

- Veta hur 

Förtrogenhet 

- Veta vad 

Se samtal Pröva och ompröva Reflektera över sitt eget lärande 

Ha omdöme om Avgöra rimlighet Tolka sitt eget lärande 

 Lösa problem Bedöma sin egen förmåga 

Dra slutsatser Värdera sitt eget lärande 

Lära sig av misstag Insikt om hur de själva lär sig 

Fatta bra beslut Utvärdera eget arbete 

Ta ansvar för sitt eget lärande Se sitt eget lärande 

Generalisera det man arbetar 

med 

Välja mellan olika  lärstrategier 

Våga ändra sin åsikt om något är 

fel 

Veta vad jag behöver kunna för 

att klara uppgiften 

Våga pröva olika metoder Veta ”när lär jag mig bra” 

 

I många enkätsvar finns formuleringen ”pröva och ompröva” med. Att pröva och 

ompröva, alltså att ”våga ändra sin åsikt om något är fel” och ”våga pröva olika 

metoder” innebär att man kan använda sina kunskaper för att ta sig fram. 

Kunskapsformen fakta finns inte representerad i denna förmåga och enbart två 

uttryck under förståelse. De flesta tolkningarna hamnar under kunskapsformerna 

färdighet och förtrogenhet vilka ställer höga krav på eleven om att ha insikt i sitt eget 

lärande.  

 

Flera av enkätsvaren hör ihop men formuleras på olika sätt exempelvis ”Välja mellan 

olika lärstrategier”, ”veta vad jag behöver kunna för att klara uppgiften”, ”Veta när 

lär jag mig bra” och ”reflektera över sitt eget lärande”. 
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5.5.1 Bedömning 

  

Hur denna förmåga bedöms spretar mycket och ingen lärare verkar göra på samma 

sätt. Svaren är i relation till de övriga förmågornas svar väldigt tunna. Att förmågan 

är krävande för eleven uttrycks dock av flertalet lärare. Flera menar också att denna 

förmåga är svårast att bedöma och att man måste vara medveten om hur förmågan 

tränas i förväg. Såhär uttrycker sig två lärare: 

 

”Svårt att bedöma hur eleven tänker och reflekterar, därför är det viktigt att 

eleven t.ex. dokumenterar processen och skriver ned tankar, förslag m.m. för att 

läraren ska kunna bedöma detta i exempelvis ett arbete.” 

 

”Det är nog ofta så att denna förmåga är lättast att upptäcka hos de extra 

”fiffiga” barnen. De vet hur de kan göra för att det ska bli lätt och bra. De 

svaga eleverna kan ofta ha svårt att reflektera över sitt lärande. De behöver 

mycket stöd i detta.” 

 

Ett fåtal lärare har valt att inte skriva något om hur de bedömer den metakognitiva 

förmågan. Detta förstärker uppfattningen om att bedömning är komplicerad. 

Endast en lärare uttrycker att hen bedömer genom diskussion med den enskilda 

eleven. 

”I arbetet med eleven ofta vid kommunikation ihop… Lyssna och diskuterar, 

ibland enskilt ibland i par eller grupp.” 

 

5.6 Förmågorna i relation till varandra 

 

Alla lärare ger en tolkning på samtliga fem förmågor vilket tyder på att de har en 

uppfattning om förmågorna och en insikt i konceptet ”The big 5”. Några lärare 

uttrycker att förmågorna är viktiga för elevernas utveckling. 

 

”Genom att kunna analysera, förstå begrepp, samtala om och kring, samla och 

söka information samt reflektera tror jag att eleverna kommer att utvecklas i 

samtliga ämnen i skolan. Om lärarna kontinuerligt arbetar med att främja dessa 

förmågor lär vi eleverna att vara självständiga, söka och ta reda på saker själva, 

värdera och analysera.” 

 

Genom att titta på förmågorna i relation till varandra kan man se vissa likheter och 

skillnader dem emellan i lärarnas svar. Två förmågor verkar lärarna tycka är svårare 

att bedöma. Den metakognitiva förmågan är svår att synliggöra i konkreta 

arbetsuppgifter vilket även gör bedömningen svår. Dessutom menar lärare att 

förmågan är svår för eleverna att ta till sig vilket också försvårar vid bedömning. Den 

kommunikativa förmågan uttrycks också som svår att bedöma eftersom den är en 

allmän del av elevernas arbete. 
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Fem lärare anger att de planerar sin undervisning utifrån någon av förmågorna. 

 

”Jag tror att det är viktigt att vi som lärare hela tiden har dessa förmågor i 

åtanke när vi planerar, genomför och utvärderar undervisningen.” 

 

5.7 De fem förmågorna ur ett bedömningsperspektiv 

 

Nedan har vi sammanställt svaren på enkätfrågan ”Hur kan arbetet med de fem 

förmågorna möjliggöra en väg mot likvärdig bedömning?”. Resultatet visar att 

inställningen, hos de deltagande lärarna, till förmågornas möjlighet att bidra till en 

likvärdig bedömning är både positiv och negativ. Bland de lärare som är positiva 

finns en uppfattning om att det är samsynen på vad som ska bedömas som är den 

främsta bidragande faktorn för att nå likvärdig bedömning. Såhär uttrycker sig några 

lärare: 

 

”Om alla lärare ser de fem förmågorna och lyfter fram den träningen så borde 

elever känna igen sig även om de har olika lärare på olika skolor.”   

 

”Om vi arbetar efter samma mål och de förmågorna har en elev möjligheten att 

bli bedömd på ett likvärdigt sätt var än eleven befinner sig. Som lärare kan jag 

med hjälp av lokal förenkling av The big 5, enklare och tydligare göra 

bedömningen.” 

 

”Förmågorna finns i, stort sett, alla ämnen. Det gör att man kan arbeta med 

dem mer medvetet i ett större perspektiv. Lgr-11 blir sammanfattad, enkelt 

uttryckt, på ett begripligt sätt.” 

 

De lärare som är tveksamma till konceptet uttryckte att förmågorna i sig aldrig 

bedöms och att det därför inte går att koppla till likvärdig bedömning. Det är 

arbetsuppgifterna som eleverna gör som bedöms men för att eleverna ska klara av att 

göra uppgifterna måste de ha de fem förmågorna. Två lärare beskriver att svårigheten 

med att uppnå likvärdighet genom konceptet ligger vid det faktum att förmågorna i 

sig också värderas och tolkas olika. 

 

”Likvärdig, tja inte mer än kunskapskraven, de ska ändå värderas och tolkas. 

Värderas utifrån vad var och en tycker är E, C eller A nivå och tolkas utifrån 

vad var och en tycker är den förmågan.”  

 

”Tveksam om den blir mer likvärdig bara på grund av det. Ser det mer som ett 

sätt att arbeta på och att man ska se till att träna eleverna i de olika förmågorna 

och att det är dem vi ska bedöma. Sedan måste vi ändå värdera elevernas svar 

och vad jag tycker är bra kanske en annan tycker är mindre bra eller ännu 

bättre.” 
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5.8 Viktiga aspekter för att nå likvärdig bedömning 

 

I vår bakgrund finns vissa återkommande förutsättningar för att möjliggöra 

likvärdighet i bedömning av kunskap. Under denna rubrik har vi valt att granska vårt 

resultat utifrån tre av dessa förutsättningar: Medvetenhet i vad som ska bedömas, 

samsyn på lärande samt bedömning genom interaktion. Detta är den avslutande 

reflektionen av resultatet. 

 

5.8.1 Medvetenhet i vad som ska bedömas 
 

Tolkningarna av förmågorna visar att lärarna är medvetna om de fem förmågorna 

och kan beskriva dess innebörd. Många tolkningar är lika Svanelids 

ursprungsförklaring på förmågorna.  

  

Resultatet visar att få lärare planerar sin undervisning utifrån förmågorna och 

synliggör detta för eleverna före genomförandet. Få lärare anger att eleverna är 

medvetna om vad som bedöms och vilka krav läraren ställer. De förmågorna där flest 

lärare anger att de synliggör förväntningar och mål för eleverna före undervisning är 

vid analysförmågan och begreppsförståelsen.  

 

”Det kräver ett förarbete med eleverna där jag går igenom begreppen i temat, 

vad jag förväntar mig och hur man bör redovisa.” 

 

”Jag går igenom begreppen innan temat och vill att de i sitt arbete använder de 

nya begreppen och bedömer det som ett mer utvecklat arbete om de använder 

begreppen i texten, redovisningen, förklaringen eller dylikt.” 

 

5.8.2 Samsyn på lärande 
 

De flesta deltagarna i studien tycker att samsyn på vad som ska bedömas är viktigt 

för att nå likvärdighet i bedömning. De menar också att det är samsynen på de fem 

förmågorna i ”The big 5” som är konceptets styrka ur perspektivet likvärdig 

bedömning. Några lärare problematiserar dock konceptets förmåga att skapa samsyn 

då även konceptet tolkas och värderas av lärarna. Problematiken kring tolkningarna 

av förmågorna bekräftas av sammanställningen utifrån vårt analysverktyg. I samtliga 

förmågor kan man se liknande beskrivningar vilket vid en första anblick tyder på en 

samsyn. Den djupare analysen visar dock att förmågorna delvis har olika innebörd 

för olika lärare. Detta märks särskilt genom att lärarna ställer olika krav på eleverna 

utifrån förmågorna. 

 

5.8.3 Bedömning genom interaktion 
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Ett fåtal lärare har i någon förmåga angett att de har en interaktion med eleverna vid 

bedömning. Interaktionen benämns som samtal och diskussioner med varje enskild 

elev men också i par och i grupp.  

 

”I arbetet med eleven ofta vid kommunikation ihop… Lyssna och diskuterar, 

ibland enskilt ibland i par eller grupp.” 

 

Lärarnas bedömning genom interaktion gäller både vid skriftliga och muntliga 

uppgifter som eleverna gjort. Såhär beskriver två lärare interaktionen: 

 

”Bedömningen sker under samtal under temans gång men också vid slutet av ett 

temaarbete. Exempelvis som vi har nu i min årskurs 5, så avslutar vi med ett 

provtillfälle. Vid provtillfället får eleverna en stödstruktur där de har färdiga 

kategorier och ämnen. Nu ska de i grupp jämföra dessa åt genom att fylla i 

tabellen.” 

 

”Genom att delta i öppna samtal/diskussion som vi kan ha i helklass, mindre 

grupper, par eller enskilt. Jag tror att man kan se detta vid flera olika 

lärotillfällen, t.ex. om en elev uttrycker sin åsikt/ståndpunkt vid en gemensam 

diskussion, bikupor (menar flera mindre grupper som samtalar om något) kan 

jag som lärare gå runt och lyssna på elevernas samtal. Genom samtal med 

eleven under arbetets gång kan vi diskutera processen om hur eleven tänker, 

resonerar och utvärderar för att kunna utvecklas ännu mer”. 
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6 DISKUSSION 
 

Genom vår studie har vi försökt undersöka om ”The big 5” är ett koncept som skapar 

gynnsamma förutsättningar för likvärdig bedömning. Vårt resultat kommer i detta 

kapitel att diskuteras utifrån vår forskningsbaserade bakgrund samt studiens syfte 

och frågeställning genom två huvudrubriker; De fem förmågorna ur ett 

bedömningsperspektiv samt viktiga aspekter för att nå likvärdig bedömning. Vi har 

också valt att göra en slutlig diskussion där de båda rubrikerna vävs samman och 

kopplas specifikt till vår frågeställning. Sist i diskussionskapitlet synliggör vi de 

pedagogiska implikationerna i studien samt ger förslag på vidare forskning.  

 

6.1 De fem förmågorna ur ett bedömningsperspektiv 

 

Resultatet visade att inställningen, hos de deltagande lärarna, till ”The big 5” som en 

hjälp vid likvärdig bedömning var både positiv och negativ.  Vid svar på frågan ”Hur 

kan arbetet med de fem förmågorna möjliggöra en väg mot en likvärdig bedömning” 

har ingen lärare visat en helt och hållet negativ inställning. Detta visar på en 

öppenhet inför konceptet och dess möjlighet att skapa likvärdighet. Det behöver dock 

inte tvunget handla om Svanelids koncept i sig utan kan lika gärna visa att lärarna 

har en insikt i svårigheten med uppdraget om likvärdig bedömning och en vilja att 

försöka finna nya vägar. Många av dem som är positiva till konceptets möjligheter 

menar att det är just samsynen lärare emellan som bidrar till likvärdig bedömning. 

Detta är också, enligt Skolverket (2011c) samt Pettersson (2010), en viktig 

komponent för att uppnå likvärdig bedömning. Vi menar dock att även denna 

inställning kan ryckas ur sammanhanget med ”The big 5” där samsyn lärare emellan 

är en uppfattning, hos lärarna i vår studie, om ett direktiv i hur likvärdig bedömning 

eftersträvas. En del lärare, som är tveksamma till konceptet, uttrycker att förmågorna 

i sig aldrig bedöms och att det därför inte går att koppla till likvärdig bedömning. 

Andra menar att förmågorna i sig leder till inhämtande av kunskaper och att de måste 

bedömas för att man som lärare ska se elevernas utveckling och vad de behöver träna 

mer på. Det är svaren på ett prov som bedöms men för att klara av att svara på frågan 

måste man ha de förmågor som Svanelid beskriver.  

 

6.2 Viktiga aspekter för att nå likvärdighet i 
bedömning 

 

Vårt resultat granskandes utifrån tre förutsättningar för likvärdighet i bedömning som 

går att finna i bakgrunden. Under denna rubrik har vi valt att diskutera vårt resultat 

utifrån dessa förutsättningar som är: Medvetenhet i vad som ska bedömas, samsyn på 

lärande samt bedömning genom interaktion.  
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6.2.1 Medvetenhet i vad som ska bedömas 
 

Pettersson (2010) anser att likvärdig bedömning kräver att läraren är medveten om 

samt har en stor kunskap om vad som ska bedömas. Tolkningarna av förmågorna 

visade att de flesta deltagande lärarna har en klar uppfattning om vad förmågorna 

faktiskt innebär. Det man däremot kan se en tendens av är att svaren är väldigt likt 

formulerade och på många sätt snarlika ursprungsbegreppen från Svanelid själv. 

Detta är en effekt av de föreläsningar som lärarna varit på och kan ses både positivt 

och negativt. Det positiva är att resultatet faktiskt visar att lärarna är medvetna om 

vad förmågorna innebär. Eftersom vi samlat empiri genom enkäter vet vi dock inte 

om lärarna sitter med sina anteckningar framför sig när de svarar. Det kan också vara 

så att orden och dess innebörd har fastnat men inte dess funktion. Då tenderar också 

konceptet ur en likvärdighetssyn att fallera eftersom det bara blir massa fina ord och 

klyschor som vimlar runt utan att fylla en funktion vid bedömning. Vid tolkningarna 

av den kommunikativa förmågan svarade elva lärare att det handlade om att ”vara 

aktiv i samtal”. Detta är ett tydligt exempel på en tummad klyscha inom läraryrket 

som är oerhört svårt att bedöma.   

 

Svanelid (2013) menar att det är viktigt att ha samma tanke och mål genom 

planering, undervisning och bedömning för att förmågorna ska komma till sin rätt. 

Studiens resultat visar att några få lärare planerar sin undervisning utifrån 

förmågorna för att sedan använda sig av det planerade arbetet vid undervisning samt 

bedömning. Det kan till en början låta som väldigt få men om man tänker sig att 

detta enbart är ett koncept som vilket annat som helst är fem av sjutton faktiskt rätt 

många. Man bör också ha i åtanke att ”The big 5” är så nytt och många kanske inte 

har kommit igång med arbetet ännu. Få lärare i resultatet beskriver att de tydliggör 

vad som ska bedömas, det vill säga förväntningar och mål med undervisningen, för 

eleverna.  Detta talar emot Black & William (1998) samt Skolverket (2011c) som 

menar att detta är viktigt för att ge eleverna förutsättningarna för att lyckas men 

också för att ge motivation.  

 

6.2.2 Samsyn på lärande 
 

Att samsyn på vad som ska bedömas är en viktig aspekt ur likvärdighetsperspektivet 

tydliggörs i vår bakgrund genom flera referenser: Jansson (2011), Skolverket 

(2011c), Klapp Lekholm (2010), Selghed (2004), Pettersson (2011) samt Korp 

(2006). Studiens resultat visar också att detta är något som lärarna tycker är 

betydelsefullt och något som de menar skulle kunna vara anledningen till att 

konceptet ”The big 5” höjer likvärdigheten i bedömningen. När man tittar på 

resultatets första del som visar tolkningar av förmågorna, finns det till stor del 

liknande svar vilket tyder på att en samsyn av vad förmågorna innebär finns. Lärarna 

har förstått Svanelids fem förmågor och upplever att de är viktiga för eleverna i deras 

skolgång. Den stora skiljelinjen vid tolkningarna av förmågorna blev däremot tydlig 

genom vårt analysverktyg, där man kan se att förmågorna beskrivs på olika nivåer av 

kunnande. Ett bra exempel där denna skiljelinje är extra märkbar är i de olika 

beskrivningarna av begreppsförståelsen; Känna igen begrepp, förstå begrepp, 

använda begrepp, använda begrepp i nya sammanhang. Detta innebär att kraven 
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som ställs på eleverna varierar i stor grad mellan lärare och från skola till skola 

vilket, kopplat till bakgrunden, inte är en gynnsam förutsättning för en likvärdig 

bedömning.  

 

6.2.3 Bedömning genom interaktion 
 

Skolans uppdrag om likvärdig bedömning har sin utgångspunkt i alla elevers 

individuella erfarenheter och kunskaper. Därför är det av stor vikt att läraren känner 

sina elever som enskilda individer (Skolverket, 2011b). En viktig aspekt för att 

lärarna ska få förståelse för varje elevs förutsättningar samt för att möjliggöra 

likvärdig bedömning är att eleverna själva har insikt i sitt eget lärande och får 

respons på det de gör (Black & William, 1998 & Imsen, 1999).  

 

En intressant aspekt som synliggjordes genom resultatet var hur lärarna beskrev och 

bedömde den metakognitiva förmågan.  Endast en lärare angav att hen bedömer 

förmågan genom interaktion. Detta trots att den mest återkommande synen på 

förmågan allmänt är just att eleverna ska ”ta ansvar för sitt eget lärande”, ”bedöma 

sin egen förmåga” och ”utvärdera eget arbete”. Hur ska eleverna skapa och 

upprätthålla den metakognitiva förmågan om de aldrig får chansen att samtala med 

läraren kring sitt lärande och sin utveckling?  Detta skulle kunna bli en Win-Win 

situation där interaktionen, dialogen och samtalet blir ett bedömningstillfälle för 

läraren såsom Skolverket (2011b) beskriver men också ett lärande tillfälle för eleven 

där denne får insikt i samt kunskap om sitt eget lärande (Black & William, 1998, 

Stern & Backhouse, 2011).  

 

6.3 Avslutande diskussion 

 

Avslutningsvis vill vi knyta ihop vår diskussion och försöka ge ett klarare svar på vår 

huvudfrågeställning ”Hur kan de fem förmågorna vara ett hjälpmedel mot en 

likvärdig bedömning”? 

 

För många är konceptet ”The big 5” något nytt eftersom det är en analys av Lgr11. 

Vårt resultat visade att många av de deltagande lärarna verkar vara positivt inställda 

till konceptet. De tror på dess upplägg men att det inte fyller sin största funktion vid 

att skapa likvärdig bedömning. För att bedömning utifrån förmågorna över 

huvudtaget ska vara möjlig krävs det en stor insikt i konceptet samt ett arbete med 

förmågorna i både planering, undervisning och utvärdering. Resultatet har på många 

sätt klargjort att förmågorna i sig aldrig blir bedömda på papper men att man som 

lärare måste ha en medvetenhet om förmågornas viktiga betydelse för att eleverna 

ska kunna komma vidare i sin utveckling och utbildning. För att eleverna ska få 

möjlighet att utvecklas i förmågorna måste lärare få kunskap om förmågorna samt 

blir medvetna hur de kan utvecklas.  
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Studien har gett oss insikt i problematiken kring likvärdig bedömning och vilka krav 

det ställer på lärare. Att ha förmågorna i konceptet ”The big 5” i åtanke vid 

planering, undervisning och bedömning är något positivt då konceptet kan förenkla 

de krav som ställs i läro- och kursplan. Vår studie har gett svar på hur de fem 

förmågorna kan vara ett hjälpmedel mot en likvärdig bedömning – genom att lärare 

får kunskap om och medvetenhet i konceptet, har en samsyn på förmågorna samt 

bedriver en bedömning som bygger på interaktion med varje enskild elev.  

 

6.4 Pedagogiska implikationer 

 

Likvärdig bedömning är en stor utmaning bland lärare och något som ständigt 

problematiseras i forskning. Därför är det ett tacksamt ämne att göra studier kring. 

Vår studies resultat visar på ett möjligt verktyg för att komma närmare en likvärdig 

bedömning dock utifrån vissa förutsättningar. Resultatet visar också att det inte bara 

är något man kan kopiera och klistra in på sin egen undervisning utan att det krävs en 

stor medvetenhet kring konceptet ”The big 5” vid planering, undervisning och 

bedömning för att det ska påverka bedömningen positivt.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

 

Det saknas studier kring konceptet ”The big 5” eftersom det är relativt nytt och något 

som lärare inte kommit igång att arbeta med. I ett framtisdperspektiv skulle det vara 

intressant att se hur konceptet påverkat lärares arbete och elevers utveckling av 

förmågorna. Detta skulle kunna synliggöras genom granskning och jämförelse av de 

första nationella proven utifrån Lgr11 med prov några år framåt.  

 

Vad gäller ”The big 5” som underlag för fortsatta studier kan man göra en 

dokumentanalys av lärares LPP (lokal pedagogisk planering) för att synliggöra om 

förmågorna finns med och bearbetas i dessa. Det kan även vara så att lärarna 

använder sig av förmågorna utan att skriftligt redovisa dem i sina planeringar. Ett 

annat förslag till vidare forskning är att göra en innehållsanalys av Svanelids sida på 

Facebook om konceptet ”The big 5”. Genom innehållsanalysen kan man synliggöra 

medlemmarnas attityder till konceptet. Man kan gå in på djupet i de olika 

diskussionerna och analysera svaren.   

 

Vidare forskning skulle kunna fokuseras på jämförelser. Exempelvis mellan två 

skolor där den ena har anammat konceptet och arbetar utifrån det. Då kan man 

försöka se om likvärdigheten i bedömningen skiljer sig mellan dessa skolor. Man kan 

också undersöka en och samma skola som anammat konceptet för att undersöka 

likvärdigheten mellan lärares bedömningar. Det är ju inte säkert att samtliga lärare på 

en och samma skola har samma tolkningar av de fem förmågorna och bedömer på 

likartat sätt. Frågan är ju då om konceptet skapar gynnsamma förutsättningar för 

likvärdig bedömning. Svanelid menar att förmågorna kan anammas i alla ämnen. 
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Därför kan en jämförelse mellan lärare behöriga och verksamma i olika ämnen vara 

intressant. Studien kan då synliggöra hur konceptet tas emot beroende på ämne.  
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LÄRARPROGRAMMET 

 

Enkätundersökning 

De enkätfrågor, som vi hoppas att du kommer att besvara ingår i vår empiriska studie inom 

ett examensarbete på lärarutbildningen, Linnéuniversitetet. Vi är intresserade av att veta 

hur lärare tolkar de fem förmågorna som Göran Svanelid kommit fram till genom sin analys 

och om de kan bidra till en likvärdig bedömning. Svanelids koncept ”The big 5” är en analys 

av läroplanen och dess mest återkommande förmågor. Hans syfte är att ge konkreta 

redskap till måluppfyllelse samt att eftersträva en likvärdig bedömning.  

Vi kommer att behandla dina svar utan koppling till skola eller person vilket uppfyller 

vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. Dina svar kommer enbart att användas i 

forskningssyfte. Ni som deltar i undersökningen är lärare på låg- och mellanstadiet. 

Vårt arbete tar sin utgångspunkt i en frågeställning, ha gärna denna i åtanke när du svarar. 

 Hur kan de fem förmågorna vara ett hjälpmedel mot en likvärdig 
bedömning?   

 

Enkäten innehåller bakgrundsfrågor samt öppna frågor. Dessa är av öppen karaktär där du 

själv formulerar ditt svar. 

 

Besvara frågorna direkt i detta dokument och bifoga filen i ett mail tillbaka till 

eo22ev@student.lnu.se 

 

Vid eventuella frågor kontakta Elina Hamberg (eo22ev@student.lnu.se) 

Tack för besväret! Elina Hamberg och Martina Mårtensson 

mailto:eo22ev@student.lnu.se
mailto:eo22ev@student.lnu.se
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Bakgrundsfrågor 

År i yrket: 

 

Är du verksam på låg- eller mellanstadiet? 

 

Känner du till konceptet ”The big 5”? (Om du inte känner till konceptet behöver du inte gå 

vidare i enkäten). 
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Öppna frågor 

Fråga 1: 

Hur kan arbetet med de fem förmågorna möjliggöra en väg mot likvärdig 

bedömning? 

 

Fråga 2: 

a) Hur tolkar du begreppet analysförmåga? 

 

b) Vid vilka lärotillfällen kan du upptäcka om någon elev utvecklar sin 

analysförmåga? Ge exempel. 

 

c) Hur bedömer du analysförmågan hos den enskilda eleven? Ge exempel. 

 

Fråga 3: 

 a) Hur tolkar du begreppet kommunikativ förmåga? 

 

b) Vid vilka lärotillfällen kan du upptäcka om någon elev utvecklar sin 

kommunikativa förmåga? Ge exempel. 

 

c) Hur bedömer du kommunikativa förmågan hos den enskilda eleven? Ge 

exempel. 

 

Fråga 4: 

 a) Hur tolkar du begreppet procedurförmåga? 
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b) Vid vilka lärotillfällen kan du upptäcka om någon elev utvecklar sin 

procedurförmåga? Ge exempel. 

 

c) Hur bedömer du procedurförmågan hos den enskilda eleven? Ge exempel. 

 

Fråga 5: 

 a) Hur tolkar du begreppet begreppsförståelse? 

 

b) Vid vilka lärotillfällen kan du upptäcka om någon elev utvecklar sin 

begreppsförståelse? Ge exempel. 

 

c) Hur bedömer du förmågan i begreppsförståelse hos den enskilda eleven? 

Ge exempel.  

 

Fråga 6: 

 a) Hur tolkar du begreppet metakognitiv förmåga? 

 

b) Vid vilka lärotillfällen kan du upptäcka om någon elev utvecklar sin 

metakognitiva förmåga? Ge exempel. 

 

c) Hur bedömer du den metakognitva förmågan hos den enskilda eleven? Ge 

exempel. 

 

 

 

 


