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Sammanfattning 

Studien beskriver lärarnas syn på arbetet med förmågor och det synliga lärandet i 

klassrummet. Vidare behandlar studien hur lärarna hanterar lärandet för att eleverna ska 

utveckla förmågor och hur lärandet synliggörs för eleverna. Bakgrunden till denna studie är 

att förmågorna blivit tydligare i och med att läroplanen, Lgr 11, kom och genom Göran 

Svanelids konceptet ”The Big Five” som innefattar fem förmågor som plockats ut från Lgr 11 

och som är de vanligast förekommande i läroplanen. De fem förmågorna är analysförmåga, 

kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information och 

begreppslig förmåga. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer och observationer. 

Intervjuerna genomfördes med fem lärare från tre olika skolor i två kommuner. Lärarna 

undervisade i grundskolans årskurs 1-6 och observationerna utfördes i tre av de intervjuade 

lärarnas undervisning. Utifrån det empiriska material jag analyserat kunde jag se fem 

kategorier: möjligheter och svårigheter med arbetet kring förmågor, synligt lärande, 

återkoppling, medvetna elever och ändrat arbetssätt i och med Lgr 11. Resultatet visar att 

förmågorna var ett stöd för lärarna i undervisningen och att förmågorna har betydelse för 

elevers och lärares medvetenhet i lärandet eftersom arbetet med förmågorna lett till mer 

samspel och kommunikation i undervisningen, vilket gjort lärandet mer synligt. En slutsats 

som resultatet visar är att återkoppling har stor betydelse i undervisningen kring förmågor 

eftersom eleverna blir medvetna om vad de lärt sig och hur de ska komma vidare i lärandet. 

En annan slutsats är att förmågorna ger undervisningen variation som leder till att eleverna får 

möjlighet att hitta olika strategier för lärande.  
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1. Inledning  

I och med den nya läroplanen, Lgr 11, får förmågorna som eleverna ska utveckla ett lyft. 

Diskussionen om förmågorna, Lgr 11 och ”The Big Five” lyftes vid flera tillfällen ute på min 

verksamhetsförlagda utbildning. Efter dessa tillfällen kände jag att jag skulle vilja studera vad 

lärarna anser om arbetet med förmågorna och hur de lyfter fram förmågorna i undervisningen. 

Då ett av målen i läroplanen är att eleverna ska utveckla förmågor kände jag att jag ville utöka 

min kunskap inom detta område. Genom att genomföra denna studie hoppas jag kunna få en 

god inblick i hur undervisningen kring förmågor kan ge eleverna metoder att tillägna sig ny 

kunskap och uppnå de mål som anges i läroplanen. I läroplanen (Skolverket, 2011a) inleds 

varje kursplan med en motivering varför respektive ämne finns i skolan och sedan anges 

syftet med undervisningen och vilka de långsiktiga målen är i undervisningen för respektive 

ämne. Detta för att eleven ska ges möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som 

anges i läroplanen. Syftet och de långsiktiga målen består av grundläggande kunskaper i 

respektive ämne i alla årskurser men kompletteras med mer specifika krav i det centrala 

innehållet och i de kunskapskrav som finns i de olika årskurserna enligt Skolverket (2011b). 

Kunskapskraven är enligt Skolverket (2011b) konstruerade utifrån varje ämnes långsiktiga 

mål och dess centrala innehåll. Läroplanen (Skolverket, 2011a) tar i respektive ämnes 

syftesdel upp olika långsiktiga mål där de olika förmågor ingår och som eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla i undervisningen i det specifika ämnet. 

Dessa förmågor har Göran Svanelid (2013) granskat i läroplanen, Lgr 11, och plockat ut de 

viktigaste förmågorna som han fått fram från samtliga ämnens syftesbeskrivningar, 

långsiktiga mål, centrala innehåll och i de kunskapskrav som nämns i läroplanen. Svanelid har 

sammanställt dem till fem förmågor och därmed utformade han begreppet ”The Big Five”. 

Kravet från Svanelid (2013) när han plockade ut förmågorna var att de är tagna ur Lgr 11 och 

att de ska kunna utvecklas och bedömas. Svanelid menar att dessa fem förmågor är konkreta 

redskap för att öka elevens måluppfyllelse och menar att om lärarna koncentrerar sig på dessa 

fem förmågor i alla ämnen så kommer eleverna lättare att klara målen i respektive ämne. 

Svanelid (2011) delar upp de fem förmågorna i analysförmåga, kommunikativ förmåga, 

metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information och begreppslig förmåga. Eftersom 

läroplanen är relativt ny och det inte finns någon direkt forskning kring de förmågor som 

Svanelid arbetat fram anser jag att det skulle vara intressant att studera vad lärarna anser om 

arbetet med förmågorna, om förmågorna är synliga i undervisningen, och om det finns en 
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medvetenhet i arbetet kring förmågorna. Förmågorna är viktiga eftersom de kommer igen i 

nästan alla ämnen och får eleven möjlighet att medvetet utveckla förmågorna i ett ämne så är 

det också lättare att utvecklas i andra ämnen där förmågorna återkommer. Svanelid (2013) 

relaterar undervisningen kring ”The Big Five” till Vygotskij och det sociokulturella 

perspektivet när han nämner att eleverna lär utifrån de erfarenheter de är med om. Han menar 

att vad eleverna faktiskt lär sig är beroende av vilken form av undervisning eleverna får ta del 

av.  

Liknande resonemang som Svanelid för även John Hattie (2012) som menar att elevers 

lärande påverkas av hur lärare är medvetna om sin undervisning och hur den påverkar elevers 

lärande. Författaren belyser vikten av att synliggöra det delvis osynliga lärandet för elever och 

lärare främst för att förbättra elevers studieresultat men även lärares betydelse av att utvecklas 

tillsammans med eleverna, bland annat genom tydliga lärandemål. I studien har jag intervjuat 

och observerat lärare i olika årskurser för att se om och hur de arbetar med förmågor och att 

synliggöra lärandet för eleverna. Jag anser att förmågorna kan vara en god hjälp för både 

elever och lärare om lärandet synliggörs, det vill säga att eleverna blir medvetna om vad och 

varför de lär och därmed få bättre studieresultat. När det gäller studieresultat så är Sverige i 

stort behov av att förbättra elevernas studieresultat enligt den senaste PISA- undersökningen 

(OECD 2013) eftersom den visar att elevernas kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap har försämrats de senaste årtiondena. Hatties (2009) forskning visar på att den 

undervisning och det som sker i klassrummet är av största betydelse för elevers lärande och 

kunskapsutveckling och här anser jag att arbetet med förmågor och synliggörandet av lärandet 

kan vara till stor hjälp för att förbättra undervisningen och förhoppningsvis även 

studieresultaten.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare anser om arbetet med förmågorna, som 

lyfts fram i läroplanen, Lgr 11 samt att få vetskap om lärarnas tankar kring synligt lärande. 

Syftet är också att undersöka hur lärarna hanterar lärandet så att eleverna utvecklar 

förmågorna och hur lärandet synliggörs för eleverna.  

1.2 Frågeställningar 

Hur ser lärarna på förmågorna i förhållande till ämnesundervisningen? 

Hur hanterar lärarna lärandet i undervisningen utifrån att eleverna ska utveckla förmågor? 
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Hur synliggörs lärandet i klassrummet?  

2. Litteraturgenomgång 

I denna del presenteras bakgrunden till lärarnas arbete med förmågor, den sociokulturella 

teorin, som är grunden till de förutsättningar förmågorna har för att utvecklas, och jag 

beskriver även tidigare forskning om synligt lärande och undervisningen kring förmågor.  

2.1 Bakgrund  

Syftet med undervisningen är enligt läroplanen (Skolverket, 2011a) att eleverna ska utveckla 

kunskaper i och om respektive ämne och att det ska ske på ett lustfyllt sätt. Ingrid Carlgren 

(2011) nämner denna kunskap som kunnande och som innebär en process där de fyra 

kunskapsformerna: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet medverkar för att eleverna ska 

kunna utveckla olika aspekter av det kunskapslandskap de befinner sig i. Författaren förklarar 

hur kunskapsformerna utvecklar eleverna. När eleven får mer fakta så bättrar det på elevens 

möjligheter att beskriva och benämna olika delar i det område den befinner sig i, ytterligare 

förståelse ger eleven verktyg att se hur delarna hänger ihop med helheten och hur delarna 

hänger ihop med varandra. Författaren menar vidare att bättre färdigheter ökar chanserna att 

gå vidare med de kunskaper eleven har fått och en utökad förtrogenhet gör det möjligt för 

eleven att fatta kloka beslut och ha direkta åsikter. Detta sammansatta kunnande beskriver 

Carlgren som förmågor eller kompetenser. I denna studie är det förmågor som är fokus men 

förmågorna kommer också att nämnas som kunskaper eftersom förmågor är de kunskaper 

som eleven tagit till sig eller håller på att utveckla och som ska bedömas.  

De förmågor som förekommer i läroplanen, Lgr 11, har universitetslektorn och 

läromedelsförfattaren Göran Svanelid (2013) analyserat och kommit fram till de fem enligt 

honom viktigaste förmågor, som han nämner som The Big Five. Svanelid ser de fem 

förmågorna som konkreta redskap för att öka elevernas måluppfyllelse. Han menar att om 

lärare utgår från dessa fem förmågor i alla ämnen så får eleven lättare att klara målen. 

Svanelid anser även att The Big Five är ett stöd i arbetet med pedagogiska planeringar och vid 

bedömning eftersom han anser att om förmågorna syns tydligare så blir det lättare att förstå 

för lärare, elev och föräldrar. Svanelid (2011) beskriver de fem förmågorna på följande sätt:  

Analysförmåga - Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och 

påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och 

skillnader, för- och nackdelar. 
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Kommunikativ förmåga - Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter 

och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och 

redovisa 

Metakognitiv förmåga - Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med 

anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan 

olika strategier. Pröva och ompröva.  

Förmåga att hantera information - Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska 

information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och 

trovärdighet. 

Begreppslig förmåga - Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. 

Använda begreppen i olika/nya sammanhang. 

(Svanelid, 2011, s. 20, citat) 

Svanelid har ställt upp dem efter hur ofta förmågan förekommer i läroplanen, Lgr 11. 

Vanligast är, enligt Svanelid (2013), analysförmåga, kommunikativ förmåga, och 

metakognitiv förmåga som förekommer i 80 % av de långsiktiga målen och kunskapskraven. 

Svanelid menar att lärarens uppgift är att planera sin undervisning så att eleverna ges 

möjlighet att utveckla dessa fem förmågor. Svanelid menar att utvecklingen av förmågorna 

sker när lärandet synliggörs och när eleverna förstår de kunskapskrav och lärandemål som 

finns i läroplanen, Lgr 11. Svanelid (2012) menar att de fem förmågorna utgör en röd tråd i 

undervisningen och bedömningen under hela grundskolan. Förmågorna ger undervisningen 

möjligheter till ett livslångt lärande eftersom de finns med under hela skoltiden. Svanelid 

(2013) menar att förmågorna är samma men undervisningsinnehållet ändras utifrån den 

svårighetsgrad respektive årskurs innebär. Detta innebär en framåtsträvan i undervisning och 

bedömning där fokus enligt Svanelid bör ligga på det man vill förändra och förbättra på väg 

mot nästa steg.  

Kunskapsbedömning i skolan är ett material som Skolverket (2011c) har tagit fram och kan 

användas som stöd vid bedömning och som jag finner intressant i studien eftersom de 

förmågor som eleven ska utveckla enligt läroplanen ska bedömas av läraren och eleven. 

Elevens utveckling av förmågor står i fokus vid bedömningen men det är läraren som är 

huvudpersonen som med stöd av styrdokument och från exempelvis kollegor kan se till att 

bedömningen blir ett redskap för lärande för både eleven och läraren enligt Skolverkets 
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(2011c) rapport. Rapporten visar att eleven också har en betydelsefull roll i bedömningen 

beroende på elevens mognad och ålder genom att ta ansvar för det egna lärandet, bedöma sitt 

utvecklingsbehov och sitt studieresultat. I rapporten menar man att för att ge eleven goda 

förutsättningar för lärande så bör bedömningen användas på ett metodiskt och målinriktat sätt 

där bedömningen är integrerad i undervisningen. 

I rapporten nämns även att bedömningen kan ha olika syfte i undervisningen och delar in dem 

i fem bedömningssyften. Det första är att bedöma för att kartlägga kunskaper, som kan 

användas för att se var eleven ligger just nu inför ett nytt ämne och när läraren vill se hur 

eleven har utvecklats och vilka kunskaper eleven har att utgå från. Det andra syftet är att 

bedöma för att värdera kunskaper i förhållande till kunskapskraven i läroplanen, Lgr 11, som 

eleven ska uppnå. Tredje syftet är att bedöma för att synliggöra praktiska kunskaper i 

övningar som påminner om vardagliga situationer. Här kan exempelvis analysförmåga, 

kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga bedömas. Det fjärde syftet är att 

återkoppla för lärande, vilket innebär att läraren och eleven tittar på elevens arbetsinsats och 

hur eleven kan ledas vidare för ytterligare lärande. I rapporten nämns det att för att visa på 

elevens utvecklingsmöjligheter, så lyfts elevens svagheter och styrkor i lärandet fram i 

förhållande till de kunskapskrav som ska nås och som även innefattar de förmågor eleven ska 

få möjlighet att utveckla. Det femte och sista syftet är att bedöma för att utvärdera 

undervisningen där läraren genom att studera elevers resultat kan få information som ligger 

till grund för hur undervisningen fungerat och om den behöver utvecklas och anpassas till 

andra undervisningsmetoder.  

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet för att beskriva hur lärande sker och 

hur förmågorna utvecklas. Fokus inom det sociokulturella perspektivet ligger på lärande i ett 

socialt samspel och det är i det sociala samspelet som arbetet med förmågor oftast sker (Säljö, 

2010). Säljö menar att lärande sker i mötet med andra människor, vilket vilar på Vygotskij, 

som brukar ses som den sociokulturella teorins grundare. Vygotskij såg kommunikation och 

språket som centrala i lärandet (Vygotskij, 1995). Säljö (2010) beskriver lärandet inom det 

sociokulturella perspektivet som tre samverkande företeelser: intellektuella, fysiska och 

kommunikativa redskap, som stöttar oss i utvecklingen och användningen av den kunskap vi 

lär in. De intellektuella och fysiska redskapen hänger nära samman. Exempelvis kan de 

fysiska redskapen, som en miniräknare, hjälpa oss att lösa intellektuella problem och de 
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intellektuella redskapen, som instruktionsböcker, kan vara ett stöd för praktiska problem. För 

att kunna använda och föra vidare de fysiska och intellektuella redskapen behövs de 

kommunikativa redskapen såsom symboler, tecken och det verbala språket. Säljö menar att 

språket och förmågan att kommunicera stöttar oss i lärandet då vi kan dela erfarenheter med 

andra och på så sätt ta emot och sprida kunskaper och färdigheter. Vygotskij använde 

begreppet närmaste utvecklingszon (zone of proximal development, ZPD) för att beskriva 

människans utveckling och lärande i samspelet med andra. 

Den närmaste utvecklingszonen definierar Vygotskij som avståndet mellan vad en individ kan 

just nu och vad personen kan prestera med hjälp och stöttning från en kamrat eller vuxen som 

har kunskap om det nya (Säljö, 2010). Närmaste utvecklingszonen hjälper personen framåt i 

utvecklingen och här är det enligt Säljö lärarens uppgift att se var eleven kunskapsmässigt 

befinner sig och stötta eleven att utvecklas och komma vidare med stöttning av kamrater och 

läraren. Det är när eleven kan koppla ihop undervisningen med tidigare erfarenheter som 

eleven kan utvecklas i sitt tänkande och lärande och när detta uppnås har läraren eller 

kamraterna varit ett stöd i elevens närmaste utvecklingszon enligt det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2010).  

Denna form av stödstruktur kallas scaffolding och används i samband med den närmaste 

utvecklingszonen. Scaffolding handlar om att de personer eller de praktiska redskap som 

eleven har som stöd att komma vidare är som byggnadsställningar för att stötta eleven i sin 

utveckling (Smidt, 2010). Smidt menar att stödstrukturen är en hjälp för eleven att komma 

vidare från den aktuella prestationsnivån mot sin nya potentiella nivå och som kan monteras 

ned efterhand när eleven kommer närmare den nivå som var målet.  

Ett annat begrepp som ofta används inom det sociokulturella perspektivet är situerat lärande 

som enligt Säljö (2010) innebär att tänkande, kommunikation och fysiska handlingar ter sig 

olika beroende på vilken situation och kultur som lärandet sker i. Säljö menar att det är utifrån 

de sociala sammanhangen och utifrån de individuella handlingarna som eleverna lär, eftersom 

kännedom om situationerna och dess olika krav stöttar oss och gör oss medvetna i vårt 

tänkande och handlande. Detta medvetna tänkande om hur vi tänker menar Säljö är viktigt för 

vår kognitiva och kommunikativa utveckling. 

Vygotskij (2001) menar att människans medvetenhet om det egna tänkandet är det som 

behövs för det metakognitiva tänkandet. Metakognition innebär att man är medveten om och 

har förståelse för den kunskap man använder sig av; det vill säga att eleven reflekterar över 
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sitt eget lärande. Centralt för Vygotskijs teori om tänkande är att språket och tänkandet har 

olika grunder. Vygotskij menar att tänkandet från början är ett inre tal och att vi kan tänka 

innan vi möter språk, det inre talet handlar om att möta omvärlden och att överleva. Medan 

språket kommer från det sociala och känslomässiga behov människan har. Vygotskij menar 

att när människan får ett språk att använda så ändras också tänkandet eftersom man då inte 

enbart utgår från sina egna tankar utan generaliserar utifrån ord och andras tankar. Därmed 

har människan skapat en distans till vad hon själv tänker och den verklighet hon lever i. Det 

metakognitiva perspektiv som Vygotskij nämner innebär att förhållandet mellan det 

individuella tänkandet och tänkandet som vuxit fram i den sociala gemenskapen synliggörs. 

Det vill säga människan har blivit medveten om sitt eget och andras tänkande.  

Här menar Arevik och Hartzell (2007) att den kvalitativa hanteringen av kunskap i skolan ska 

handla om att problematisera mötet mellan elevens eget tänkande och det socialt framvuxna 

tänkandet. Anledningen till det är att eleverna steg för steg ska kunna bemästra det socialt 

framvuxna tänkandet och bli medveten om sitt egna begreppsliga innehåll och sin kunskap. I 

det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2010) att kunskap inte är något som individen 

har lagrat utan här menar man att kunskap är något vi använder i vårt handlande i vardagliga 

situationer och att kunskapen är en resurs för att exempelvis lösa problem och kommunicera. 

Kunskapen är ett stöd för att se en händelse eller ett problem i relation till något jag tidigare 

upplevt.  

2.3 Tidigare forskning 

När det gäller tidigare forskning om förmågor och utvecklingen av dem i undervisningen 

finns det inte så mycket material att tillgå, därför har John Hatties forskning använts i min 

studie. Hatties forskning om synligt lärande ser jag som ett verktyg som kan användas i 

arbetet med förmågorna. Genom förmågorna kan lärandet bli synligt för både elev och lärare 

men även tvärtom kan det genom det synliga lärandet utvecklas förmågor eftersom eleverna 

blir medvetna om sitt lärande. Centralt i Hatties (2009) synliga lärande är återkoppling, som 

jag ser är ett utmärkt verktyg i undervisningen för att bearbeta de förmågor som eleven ska 

utveckla. Valerie J. Shutes forskning finner jag intressant för utvecklingen av förmågor. Shute 

(2008) har undersökt vad som är av betydelse när återkoppling används i undervisningen.  

John Hattie skriver i sin forskningsöversikt, Visible learning, (2009) om vad som påverkar 

elevers studieresultat. Studien grundas på över 800 metaanalyser av 50 000 studier och cirka 

240 miljoner elever från främst Nya Zeeland och Australien. Hattie är en Nya Zeeländsk 
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utbildningsforskare som genom sin studie belyser att det är viktigt att synliggöra 

undervisnings- och lärandeutvecklingen för eleverna och att elever, lärare och deras samspel 

är det väsentliga i detta sammanhang. Av de 138 påverkansfaktorer Hattie (2009) lägger fram 

handlar nio av de tretton första om läraren och undervisningen. De påverkansfaktorer Hattie 

kommit fram till visar att lärarnas kvalificerade återkoppling, lärarnas tydlighet, arbetet med 

formativ bedömning och metakognitiva strategier är effektiva och betydelsefulla 

påverkansfaktorer för elevens resultat. Hattie (2009) menar att undervisningen handlar om att 

läraren får kunskap om hur elever lär och kunna ändra undervisningen utifrån det. Hattie visar 

genom studien att grunden till goda studieresultat är att det finns en öppen kommunikation 

och interaktion mellan elever och lärare om den undervisning, kunskapsinnehåll och det 

lärande som sker.  

Ett resultat som Hatties studie visar är att flera olika perspektiv på lärarnas undervisning, som 

exempelvis återkoppling, har stark effekt på studieresultaten men även elevers tidigare 

studieresultat har stor påverkan. Hattie (2012) nämner det synliga lärandet som något som 

sker när eleven ges tillfälle att målmedvetet öva på något i syfte att senare nå målet, när 

återkoppling efterfrågas och inträffar och när det finns engagerade och aktiva personer i 

elevers närhet, som lärare, elever och kamrater, som är delaktiga i lärandet. I det synliga 

lärandet får eleven i och med det målmedvetna övandet, återkopplingen och i samspel med 

andra möjlighet att utveckla förmågor. 

Hattie (2009) menar att den största påverkan på elevers inlärning sker när eleven är sin egen 

lärare och läraren är den lärande i undervisningen. Genom att eleven är sin egen lärare visar 

eleven egenskaper som är i högsta grad eftersträvansvärda för lärande främst i utvecklingen 

av elevens metakognitiva förmåga så som självbedömning, självutvärdering och självstudier. 

Detta visar enligt författaren att den synliga undervisningen ger resultat. Hattie (2012) menar 

att för att lärande ska ske krävs det att elev och lärare är medvetna om var eleven står i 

utvecklingen för att kunna gå vidare till en både ytlig och djupare kunskap och förståelse. 

Genom att använda sig av smidiga och effektiva strategier som stöttar eleven i sin 

förmågeutveckling, som att förstå, resonera och lösa problem, utvecklas lärandet. För att 

eleven ska kunna planera och följa upp sitt lärande behöver läraren ge eleven stöttning så att 

eleven senare själv ska kunna kontrollera sitt eget lärande.  

Hattie (2012) menar att målet med alla lektioner är att eleverna ska självreglera sitt eget 

lärande, det vill säga att eleverna ska lära sig att undervisa sig själva om det innehåll som 



9 
 

lektionen innefattar. För att det ska vara möjligt menar Hattie (2012) att eleverna behöver stöd 

att utveckla olika strategier för lärande. För att självreglering ska vara möjlig bör även eleven 

inse varför det krävs målmedveten övning och varför de behöver fokusera på lärandet. 

Författaren menar att olika inlärningsstrategier och möjligheter att pröva olika idéer på behövs 

för att eleverna senare ska kunna fördjupa sina kunskaper. Hattie menar att om eleven 

utvecklar lämpliga inlärningsstrategier beror också på förväntningar från lärare och elever och 

vilka inställningar hos deltagarna som förekommer. Det krävs även lämplig utmaning och 

återkoppling som är anpassade till varje individs aktuella inlärningsfas för att lärande ska ske. 

Hattie (2012) menar att det förhållningssätt och det kritiska synsätt en lärare har på sig själv 

och sin egen roll i undervisningen blir betydelsefull för vilken effekt läraren har på lärandet. 

Hattie menar att lärare måste utvärdera sig själva och undervisningen för att se om det sker 

eller inte sker något lärande och vad som kan förändras för att lärandets riktning ändras eller 

utvecklas mot olika specifika, gemensamma och utmanande mål. I samband med detta får 

eleven möjligheter att utveckla inlärningsstrategier som baseras på att lära sig ett specifikt 

innehåll eller ämnesområde på både djupare och ytlig nivå. Genom detta kan eleven stärka 

sina förmågor och den begreppsliga förståelse av de nya kunskaper eleven fått möjlighet att 

inhämta och som kan användas i framtida lärande. Hattie (2012) menar att det viktigaste är att 

lärandet i undervisningen synliggörs för läraren och att undervisningen även synliggörs för 

eleven, vilket kan ske genom återkoppling.  

Återkoppling mellan lärare och elev är, enligt den studie John Hattie och Helen Timperley 

(2007) genomfört, ett betydelsefullt arbetsätt då återkopplingen sammankopplas med 

undervisningen och blir en naturlig del av den. Hattie och Timperley menar att om 

återkopplingen ger stöttning till eleven, i vad som förstås och vad som är målet att förstå, så 

leder det eleven vidare i lärandet. Författarna nämner att återkoppling är effektivast om eleven 

får stöd kring ett arbete och råd om hur eleven kan utveckla arbetet för att uppnå ytterligare 

förståelse och lärande. Återkoppling med enbart beröm är enligt författarna inte lika 

betydelsefullt för elevernas lärande. 

Valerie J. Shute, (2008) är en professor från Florida State University, USA, som i en studie, 

gått igenom över 170 artiklar och avhandlingar om återkoppling och tagit reda på vad som är 

betydelsefullt när det gäller återkoppling. Författaren menar att den mest betydelsefulla 

responsen sker vid den formativa återkopplingen som innebär att lärarens information till 

eleven bör syfta till att eleven ges möjlighet att ändra sitt beteende och tänkande för att kunna 
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förbättra lärandet. Förutsättningen för den formativa återkopplingen är att läraren dels har ett 

kritiskt förhållningsätt till den undervisning och de mål som eleven bör nå och dels vilka 

kunskaper, förmågor och vilken motivation eleven redan har. Men för att den formativa 

återkopplingen ska vara användbar och effektiv behöver den bestå av tre delar: motiv, 

möjligheter och medel. Författaren menar att motivet är att eleven behöver återkoppling, 

möjligheter innebär att eleven får den tid till återkoppling den behöver och medel innefattar 

att eleven kan och vill använda sig av återkoppling. Shute menar att även om eleven har 

möjlighet till dessa tre delar så kan effekten av återkoppling variera beroende på elevens 

prestation och inlärning. Shute har genom sin studie tagit fram riktlinjer för hur återkoppling 

kan användas för att förbättra inlärning. Några av riktlinjerna är: fokusera återkopplingen på 

uppgiften inte på eleven, ge utförlig men enkel återkoppling som beskriver vad, hur och 

varför, ge stegvis återkoppling, var tydlig och specifik i återkopplingen. 
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3. Metod  

I denna del redogör jag för den kvalitativa metod och de kvalitativa intervjuer och 

observationer jag använt mig av och vad de innebär. Jag redogör också för de urval som gjorts 

och hur insamling och analys av det empiriska materialet har genomförts. Metoddelen 

innefattar även de olika forskningsetiska överväganden jag tagit hänsyn till. Avslutningsvis 

diskuterar jag orsaker som kan ha påverkat studien vad gäller mitt val av metod.  

3.1 Kvalitativ metod 

Denna studie är en kvalitativ studie vilket enligt Stukát (2011) innebär att syftet är att tolka 

och förstå de resultat som fås fram från de datainsamlingsmetoder som används. Jag har i 

studien fokuserat på de intervjuade lärarnas erfarenheter, uppfattningar och agerande i 

klassrummet, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) är syftet med den kvalitativa 

metoden. Inom den vetenskapliga världen finns en mängd olika synsätt och riktningar och 

enligt Stukát (2011) är det i pedagogiska studier vanligt att datainsamlingen kategoriseras 

utifrån kvalitativ eller kvantitativ forskning. Den kvalitativa metoden innebär att en tolkning 

görs av den datainsamling som gjorts medan den kvantitativa är mer generaliserad och utgår 

från mönster och mätningar enligt Stukát (2011). Fejes och Thornberg (2009) förklarar 

skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa forskningen genom att beskriva den 

kvantitativa forskningen som att den syftar till att förklara verkligheten medan den kvalitativa 

syftar till att förstå det analyserade. Den kvalitativa metoden innebär i studien att jag har 

tolkat och analyserat det insamlade materialet för att kunna förstå och få svar på de 

frågeställningar jag ställt.  

3.2 Kvalitativa intervjuer 

I studien har jag använt mig av personliga halvstrukturerade intervjuer för att få fram lärarnas 

tankar och erfarenheter kring arbetet med förmågor och synligt lärande. De data som samlas 

in från intervjuer analyseras och kategoriseras sedan utifrån likheter och skillnader. 

Forsknings- intervjuer kan enligt Stukát (2011) delas in i strukturerade, halvstrukturerade eller 

ostrukturerade. Författaren menar att strukturerade intervjuer utgår från ett fastställt 

frågeformulär där både formulering av frågor och ordningsföljd är förutbestämda. I de 

ostrukturerade intervjuerna menar Stukát (2011) att ämnesområdet är förutbestämt men 

frågorna läggs in där de passar i samtalet. I denna studie används halvstrukturerade intervjuer 

som enligt författaren ger möjlighet till följdfrågor på de svar informanten ger och att det ger 
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fylligare information när samtalet får en friare form. Kvale och Brinkmann (2009) nämner 

den halvstrukturerade intervjun som en intervju med målet att inhämta redogörelser från den 

intervjuade personens värld, där syftet är att tolka innebörden av de skildrade tankar personen 

har. Författaren menar att den halvstrukturerade intervjun varken är ett slutet och precis följt 

frågeformulär eller ett fritt vardagssamtal eftersom det finns en intervjuguide som utgår från 

ett visst tema med frågor som stöd. Inför intervjuerna skrev jag ihop en intervjuguide med 

frågor som skulle vara ett stöd och som skulle leda oss vidare i samtalet (se bilaga 1). 

3.3 Observationer  

För att få fram hur lärarna jobbar med förmågor och synligt lärande har jag använt mig av 

observationer för att få syn på vad och hur lärarna faktiskt gör. Hammar Chiriac & Einarsson 

(2013) menar att observation är ett trovärdigt metodsätt eftersom man studerar vad som 

faktiskt sker. Observationerna har genomförts i det klassrum som läraren vanligtvis 

undervisar. Jag har observerat under No- och matematiklektioner i årskurs 2, årskurs 4 och i 

årskurs 6, där jag har suttit längs bak i klassrummet och antecknat vad läraren säger och gör 

under lektionen. Författarna nämner detta som en direkt observation eftersom observationen 

och anteckningarna sker utan tidsfördröjning och att observatören samlar in data direkt från 

den naturliga miljön.  

Observationer delas in från strikt strukturerade till ostrukturerade och osystematiska enligt 

Stukát (2011) och han skriver att vid de strikt strukturerade observationerna följs ett speciellt 

kategorischema medan vid de ostrukturerade och osystematiska observationerna förs löpande 

protokoll där observatören fortlöpande observerar och skriver ner händelser med egna ord. I 

denna studie används den observation som benämns som vanlig ostrukturerad observation 

som innebär att observatören sitter bak i klassrummet och noterar och för ett löpande 

protokoll utifrån vad som ska studeras.  

Jag valde denna metod, som ett komplement till de intervjuer som genomfördes, eftersom jag 

ville se hur lärarna arbetade med förmågorna och om lärandet var synligt för eleverna. Den 

vanliga ostrukturerade observationen anser även Stukát (2011) är bra för att få en helhetsbild 

och menar att den kan vara lämplig som ett komplement till en annan metod. Vid denna form 

av observation måste det enligt Stukát (2011) finnas något fokus som observatören riktar 

uppmärksamheten mot och i denna studie är fokus riktat mot vilka förmågor som är synliga i 

undervisningen och hur läraren lyfter fram dem.  
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3.4 Urval 

Intervjuerna genomfördes med fem lärare som undervisar i år 1-6. Lärarna har lång erfarenhet 

som lärare då antalet år som lärare är mellan 14 -34 år. Intervjuerna genomfördes på tre olika 

skolor i två olika kommuner och varje intervju genomfördes med en lärare i taget. Två av 

lärarna var män och tre kvinnor. Två av lärarna undervisar enbart i år 1-3 och två enbart i år 

4-6. Den femte läraren undervisar i år 1-3 nu, men har under många år även undervisat i år 4-

9. Jag gjorde valet att begränsa antalet intervjuer till fem för att jag även skulle få tid till att 

observera tre av de fem lärarna och deras undervisning i klassrummet, för att se vad och hur 

de faktiskt gör i arbetet med förmågor och att synliggöra lärandet. 

Enligt Bryman (2011) är det beroende på bland annat studiens storlek och tidsåtgång som 

urvalet av antalet intervjuer och observationer bestäms. Skolorna har jag valt utifrån att jag 

känner till dem och några av personalen sedan tidigare och därför varit lätt att få kontakt med. 

Detta urval kallas enligt Bryman (2011) ett bekvämlighetsurval. Anledningen till detta val är 

att jag ser en fördel inför intervjuer och observationer att jag känner till några av lärarna och 

att det är en del lovdagar under perioden för studien som snävar in möjligheterna att träffa 

lärarna. Att välja utifrån bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2011) en möjlighet då 

deltagare kan vara svårtillgängliga eller att valet av deltagare inte är viktigt. Här ser jag det 

viktiga i mitt urval att lärarna arbetar i grundskolans tidigare år och att de har erfarenheter av 

undervisning under flera år. 

3.5 Genomförande  

Inför intervjuerna och observationerna tog jag kontakt med de tre skolor jag valt ut och fick 

kontakt med tre lärare som sedan hörde sig för i sitt arbetslag om det var någon som ville 

ställa upp på intervju och eventuellt låta mig komma till klassrummet för att observera deras 

undervisning. Vid ena skolan fick jag direkt två lärare som var villiga att ställa upp på intervju 

och hos den ena kunde observationer genomföras. Den andra skolan hörde av sig efter att de 

haft möte då de tog upp min fråga och där var det två lärare som visade intresse både för 

intervju och för observation. Vid den tredje skolan fick jag positiv respons från en lärare som 

ställde upp på intervju. Efter godkännande om deltagande över telefon mejlade jag över ett 

brev där jag förklarade vad studien gällde och delgav dem att jag följer de forskningsetiska 

krav som Vetenskapsrådet ställer vad gäller forskning.  
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Intervjuerna genomfördes sedan på respektive skola i rum som lärarna själva ansåg vara bra 

och där vi kunde genomföra intervjun ostört. Lärarnas val kändes även naturliga för mig då 

jag tidigare varit i lokalerna och enligt Stukát (2011) är valet av intervjuplats viktig för att 

båda parter ska känna sig trygga och intervjun ska kunna genomföras ostört. Samtliga 

intervjuer spelades in för att jag sedan i lugn och ro skulle kunna lyssna på intervjuerna och 

transkribera det som sagts för att lättare kunna analysera den data som samlats in.  

Inför observationerna delades även ett brev ut till eleverna där elever och deras föräldrar fick 

information om min observation och de forskningsetiska krav jag följt. Efter godkännande 

från lärare, elever och föräldrar i tre klasser, genomfördes åtta observationstillfällen där jag 

studerade vad läraren säger och gör. Fokus har varit att studera vilka förmågor som var 

synliga i undervisningen och hur läraren lyfte fram dem.  

3.6 Kvalitativ analysmetod 

Efter transkribering av intervjuerna och sammanställningen av observationerna gjordes en 

kvalitativ analys av det empiriska material som samlats in. En kvalitativ analys benämns i 

Fejes och Thornberg (2009) som en dataanalys inom kvalitativ forskning där forskaren 

metodiskt analyserar och tolkar sitt insamlade datamaterial och lyfter ut det som forskaren 

anser vara betydelsefullt och som slutligen kan påvisa ett resultat. I det datamaterial som 

analyserats och tolkats kunde jag se mönster som jag kunde kategorisera utifrån. Kategorierna 

är följande: möjligheter och svårigheter med arbetet kring förmågor, synligt lärande, 

återkoppling, medvetna elever och ändrat arbetssätt i och med Lgr 11. Dessa kategorier 

presenteras i resultatdelen.  

3.7 Etiska överväganden 

I studien har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet menar att det är viktigt att forskare tar hänsyn till 

dessa etiska aspekter för att visa respekt för deltagarnas integritet. Det första kravet är 

informationskravet vilket innebär att jag informerat deltagarna om vad min studie har för 

syfte, att det är frivilligt att delta och deltagarna kan avbryta när de vill. Samtyckeskravet är 

det andra kravet och det innefattar att deltagarna ska informeras om att de deltar frivilligt och 

medverkar bara om de själva godkänner ett deltagande. Eftersom det även är deltagare under 

15 år som deltar i observationerna så måste även föräldrars samtycke inhämtas. I denna studie 

har jag informerat föräldrar och elever genom ett brev där de haft möjlighet att svara om 
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deltagandet är godkänt från deras sida innan observationerna genomförts. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet som innefattar att alla deltagare, skola och ort kommer att 

avidentifieras för att bli helt anonyma och att materialet kommer att skyddas från allmän 

insyn. Det sista kravet att informera om är nyttjandekravet som innebär att det insamlade 

materialet endast kommer att användas i arbetet med min studie. Dessa forskningsetiska krav 

informerades deltagarna om i de brev de fått i anslutning till intervju eller inför observation.  

3.8 Metoddiskussion 

I min studie har jag intervjuat fem lärare med många års erfarenhet från skolans värld och 

även observerat tre av dem i deras undervisning där jag studerat synliggörande av förmågor. 

Studien är förhållandevis liten och kan därför inte generaliseras, vilket inte heller varit mitt 

syfte men förhoppningen har varit att få en tydligare bild av hur arbetet med förmågor och 

synligt lärande ser ut i verksamheten och för att få det valde jag att komplettera intervjuerna 

med observationer. Detta för att observera hur lärarna använder sig av de tankar och 

uppfattningar om deras syn på förmågor och synligt lärande som de delgav mig.  

De metoder jag använt mig av har kunnat ge svar på de frågor som var syftet med studien. Ett 

genomtänkt metodval benämner Hammar Chiriac & Einarsson (2013) med validitet och 

menar att det är ett viktigt begrepp som bör finnas i åtanke vid val av metod för en studies 

trovärdighet. Detta eftersom metodvalet ska ge möjlighet till att studera det som är avsett att 

studeras. Författaren nämner också reliabilitet som betydelsefullt sett ur studiens 

kvalitetssynpunkt vilket innebär att jag har lagt ner mycket tid och stor noggrannhet när jag 

transkriberat intervjuerna och sammanställt observationsanteckningarna för att inte göra några 

feltolkningar. Ett annat problem som Hammar Chiriac & Einarsson (2013) nämner är att min 

egen förförståelse kan påverka studien och här känner jag att det var bra att jag redan innan 

intervjuerna hade studerat litteratur som finns inom området. Min förförståelse kan leda till 

svårigheter att hålla mig neutral och påverka informanterna genom att lägga fram mina tankar 

och åsikter. Detta var något som jag fick tänka på under intervjuerna då flera av intervjuerna 

var avslappnande och lätt kunnat leda till att jag ställde för ledande frågor. Här var den 

frågeguide jag hade förberett inför intervjuerna bra för att hålla mig till de frågor jag ville ha 

svar på.  

Ett dilemma jag upplevt under studien är att den legat under en tidsperiod då det varit svårt att 

få tag i intresserade informanter eftersom det varit flera lovdagar och helgdagar då jag skulle 

behövt ha utfört intervjuer och observationer vilket har lett till att jag känt stress för att få dem 
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gjorda. Något som kan ha påverkat studien är en intervju som genomfördes i ett arbetsrum där 

vi blev störda av att det kom in folk även fast vår förhoppning var att få sitta ostört i rummet. 

Detta ledde till att jag inte fick lika mycket empiriskt material som från de andra intervjuerna. 

 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Det empiriska material som analyserats har delats in 

i fem kategorier: möjligheter och svårigheter med arbetet kring förmågor, synligt lärande, 

återkoppling, medvetna elever och ändrat arbetssätt i och med Lgr 11. Dessa kategorier 

besvarar frågeställningarna om hur lärarna ser på förmågorna i förhållande till 

ämnesundervisningen och hur lärarna hanterar lärandet i undervisningen utifrån att eleverna 

ska utveckla förmågor? Även frågeställningen om hur lärandet synliggörs i klassrummet 

besvaras i denna del. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

4.1 Möjligheter och svårigheter med arbetet kring förmågor 

Vid intervjuerna framkom att lärarna såg stora möjligheter i arbetet med förmågorna. Flera av 

lärarna påtalade att de hade stöd av förmågorna vid lektionsplaneringen och att de var ett bra 

stöd till det centrala innehållet i läroplanen, Lgr 11. De berättade att de utgick från det 

centrala innehållet vid planeringen och att förmågorna gav en variation i undervisningen 

eftersom olika förmågor behandlas beroende på ämne och uppgift. Flera lärare menade om 

man håller sig till förmågorna så följer undervisningen rätt spår eftersom de utgör en stomme i 

undervisningen. Detta framkommer av följande citat från två lärare: 

”Det blir ju ett stöd då man exempelvis resonerar, om jag utgår från det centrala 

innehållet så blir ju förmågorna ett stöd” (Mia) 

”Förmågorna är ju en grundpelare som allt vilar på tycker jag” (Ester) 

I intervjuerna framkom också att i och med att förmågorna är tydligare framställda i Lgr 11, 

så har det blivit en aktivare kommunikation mellan lärare och elev men även mellan eleverna. 

Två av Svanelids (2011) förmågor handlar mycket om kommunikation: kommunikativ 

förmåga och analysförmåga, vilket lärarna påtalar eftersom det ibland annat NO- och SO-

undervisningen är mycket att beskriva orsaker och konsekvenser och att det leder till att 

eleverna måste kunna reflektera och argumentera varför och hur de ser på orsakerna och 
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konsekvenserna och dess samband. Den metakognitiva förmågan lyfts fram där, även om 

lärarna upplever det svårt att se vad eleverna tänker om sitt eget lärande. Men 

kommunikationen kräver att eleverna reflekterar över vad de själva och andra tycker och om 

det som sägs är rimligt. I matematiken uttrycker lärarna att den metakognitiva förmågan och 

begreppsliga förmågan tränas tydligare eftersom det är mycket problemlösning och 

användning av begrepp i ämnet. Den begreppsliga förmågan är även tydlig i NO- 

undervisningen, eftersom mycket av undervisningen i NO innebär att ha förståelse för vad de 

olika begreppen betyder och vilka relationer de har till varandra.  

Vid observationerna, som genomfördes under matematik- och NO-lektioner, kunde jag se att 

många av de olika delar som respektive förmåga innebär fanns med under lektionen. Precis 

som Svanelid (2011) säger så var de tre första förmågorna mest förekommande under de 

lektioner jag observerade: analys-, kommunikation- och metakognitiv förmåga. De andra två 

förmågorna, att hantera information och begreppslig förmåga var mer synliga vid lektionerna 

med de äldre eleverna. Förmågorna menar lärarna är lätta att knyta till vardagliga situationer 

som eleverna känner sig bekväma med. Detta är något som är viktigt för barns lärande enligt 

den sociokulturella teorin. Denna närmaste utvecklingszon hjälper barnet framåt i 

utvecklingen enligt Säljö (2010) som menar att det är lärarens uppgift att vara medveten om 

var eleverna står i utvecklingen för att kunna leda dem vidare. Denna medvetenhet menar 

även Hattie (2012) är betydelsefull för elevens lärande eftersom lärarens förhållningssätt och 

inställning till lärande är avgörande för vilken effekt lärandet ska få. Hattie menar att det är 

viktigt att lärare utvärderar sig själva och det lärande som sker eller inte sker.  

De svårigheter lärarna såg med förmågorna var att det var svårt att bedöma om och hur 

eleverna använde sig av förmågorna. Arbetet med förmågor innebär mycket par och 

grupparbeten enligt lärarna och det är svårt att se vad varje enskild elev utvecklar. En lärare 

utrycker sig på följande sätt: 

”Svårigheterna kan ju vara att om de jobbar mycket i grupp eller i par så att man inte har 

koll på vad alla gör eftersom de sprids i lokalerna. Jag ser många möjligheter med 

förmågorna men svårt att hinna bedöma det. Det tycker jag är svårt att hinna med” (Mia) 

En annan svårighet som en lärare upplevde var att förmågan att kritiskt granska information 

var svår eftersom det var yngre barn, men i de dagliga samtalen försökte läraren få in vad som 

kunde vara sant eller inte. Förnärvarande hade inte läraren hittat några bra strategier som 

passade i elevgruppen. Läraren försökte att nå eleverna på den nivå de var på genom att inte 
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gå in så djupt med att kritiskt granska, vilket ligger helt i linje med det sociokulturella 

perspektivet och den närmaste utvecklingszonen där det enligt Säljö (2010) är lärarens uppgift 

att se var eleverna står just nu och hur de kan ledas vidare. Hatties (2012) studie visar att 

lärarens förhållningssätt och kritiska syn på sin undervisning påverkar effekten på elevens 

lärande. De olika strategier som eleven får möjlighet att pröva skapar ett utvecklande lärande 

mot nya utmanande mål och de olika strategierna innebär att eleven också får möjlighet att 

utveckla förmågorna utifrån flera olika synsätt. 

4.2 Synligt lärande 

Synligt lärande är enligt deltagarna i studien att man som lärare pratar med eleverna om vad, 

hur och varför de lär sig. De menar att de synliggör lärandet för eleverna genom att 

tillsammans reflektera över vad eleverna har lärt sig och hur de lärde sig, vilket är 

betydelsefullt för utvecklingen av bland annat den metakognitiva förmågan. Samtliga lärare 

menade att de synliggjorde lärandet för eleverna genom att muntligt diskutera med eleverna 

om vad och hur de lärt sig. Ett par av lärarna berättade att de även gav skriftlig respons på vad 

eleven utvecklat.  

Samtliga lärare påpekar att arbetet med förmågorna har lett till att eleverna blivit bättre på att 

resonera och argumentera. De menar att det är viktigt att eleverna får tänka, reflektera och 

argumentera tillsammans över vad de lärt och vad som varit bra och mindre bra. Lärarna 

uttrycker att förmågorna är ett stöd i arbetet med att planera och i att synliggöra lärandet. Men 

ingen av lärarna anser att eleverna i det synliga lärandet är medvetna om att de har arbetat 

med specifika förmågor, som de fem som Svanelid (2011) nämner, utan att fokus ligger på 

mer på de ämneskunskaper de tagit till sig och den förståelse de har fått för området. Här 

följer citat från två lärare om hur de synliggör lärandet: 

”Försöker prata om att nu ska vi lära oss det här eller nu har ni tränat på det här, så att 

man medvetandegör för eleverna vad de gör” (Nils) 

”Lärandet växer i samspelet mellan barnen eller mellan läraren och barnen så hela tiden 

handlar det om att vara dynamisk och få igång en process som hela tiden ökar lärandet 

och hjälpa varandra att få syn på lärandet” (Ester) 

Lärarnas tankar om vikten av reflektion och argumentation styrks av Hattie (2009) som menar 

att lärarnas och elevernas sampel är betydelsefullt för att synliggöra undervisningen, 

kunskapsinnehållet och det lärande som sker. Samspelets betydelse för utvecklingen är något 
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som även påtalas inom den sociokulturella teorin där Vygotskij (1995) menar att det sociala 

samspelet och dess kommunikation och språk är betydelsefullt för att utveckla vårt tänkande 

och språk. Säljö (2010) beskriver lärandet som tre samverkande företeelser, där de i arbetet 

med förmågor i denna studie, är just förmågorna som är de intellektuella redskapen. Läraren, 

eleven och det material som används för lärande blir de fysiska redskapen och det verbala 

språk och tecken som används är de kommunikativa redskapen, samverkan mellan redskapen 

leder till förståelse för lärande.  

För att synliggöra lärandet förklarade lärarna som arbetade i år 4-6, med de lite äldre eleverna, 

att de inför arbetsområden visade på vilka kunskapskrav eleverna skulle arbeta med under 

detta tema och att de följde upp det när arbetsområdet var klart för att se om eleven hade 

uppfyllt de krav som ingick. De lärare som arbetade med de yngre eleverna, år 1-3, uttryckte 

inte detta lika tydligt som de som arbetade med de äldre eleverna utan pratade om att de på ett 

enklare sätt försökte förmedla till eleverna vad de skulle lära sig under denna period och vad 

de sedan hade utvecklat. Oavsett ålder får eleverna genom dessa sätt syn på vad, varför och 

hur de ska lära sig, vilket är vad Hattie (2012) nämner när han beskriver det synliga lärandet.  

Hattie menar att det synliga lärandet sker när eleverna får möjlighet att målmedvetet öva på 

något för att senare nå ett visst mål. Hattie (2009) nämner att den synliga undervisningen ger 

resultat när eleven klarar av planera självstudier, utvärdera sitt lärande och bedöma varför, hur 

och vad eleven har lärt sig. Detta är inget som lärarna nämner i intervjuerna men genom att 

lärarna arbetar med att reflektera över lärandet tillsammans med eleverna, för att få eleverna 

att förstå vad, varför och hur de lär, så menar de att eleverna utvecklar förmågorna och får syn 

på sitt lärande.  

4.3 Återkoppling 

När det gäller återkoppling så nämnde lärarna både skriftlig och muntlig återkoppling. De 

beskrev den skriftliga som återkoppling i samband med utvecklingssamtal där även 

återkopplingen till föräldrar kommer in. De lärare som arbetade med de äldre eleverna, från år 

3-6, nämnde även den skriftliga återkopplingen i elevarbeten som varit inlämnade till läraren. 

Lärarna lämnade då respons som eleverna utgick ifrån vid nästa lärtillfälle. Citat från lärare:  

”… man visar vad eleven hade svårt för förra veckan men att nu har det gått bättre” (Lars) 

Den respons som eleven har att utgå från för ytterligare lärande kan kopplas till den närmaste 

utvecklingszon som enligt Säljö (2010) innebär att läraren stöttar eleven att komma vidare. 
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Vid återkopplingen visar läraren vad eleven förstod och vad som kan utvecklas ytterligare och 

ger förslag på hur eleven kan fortsätta för att utveckla sina förmågor vid nästa lärtillfälle. 

Återkoppling mellan lärare och elev är betydelsefullt, något som styrks i Skolverkets (2011c) 

rapport då det nämns att för att ge eleven goda förutsättningar för lärande så ska en metodisk 

och målinriktad bedömning vara integrerad i undervisningen. Ett av de bedömningssyften 

som nämns i rapporten handlar om återkoppling för lärande som innebär att elev och lärare 

tittar på den arbetsinsats som skett och hur eleven kan gå vidare i sitt lärande. Genom att visa 

elevens utvecklingsmöjligheter utifrån elevens svagheter och styrkor kan eleven få förståelse 

för hur vägen leder till målet att uppnå kunskapskraven som innefattar de förmågor som 

eleven ska utveckla. Även Hatties och Timperleys (2007) forskning visar att återkopplingen 

blir betydelsefull då den sammankopplas på ett naturligt sätt i undervisningen. Författarna 

menar att om eleven ges stöttning i vad som förstås och vad målet är att förstå, så leder det 

eleven vidare till ytterligare förståelse och lärande, vilket också av stor vikt inom det 

sociokulturella perspektivet. 

Även Shute (2008) betonar vikten av den formativa återkopplingen där lärarens information 

till eleven ger eleven möjlighet att ändra sitt beteende och tänkande för ett förbättrat lärande. 

Shute menar att den formativa återkopplingen blir användbar och effektiv om den består av 

motiv- eleven behöver återkoppling, möjligheter- eleven får den tid den behöver till 

återkoppling och medel- eleven vill och kan använda sig av återkoppling. Detta tolkar jag som 

att motiv till återkoppling är något som alla elever ska ges möjlighet till, för att kunna ledas 

vidare i sitt förmågeutveckling eftersom det i Hatties (2009) forskning visar att återkoppling 

är betydelsefull för elevens lärande. Lärarna i min studie menar att förmågorna är ett gott stöd 

när det gäller att planera och genomföra en lektion men även att förmågorna blir ett stöd i den 

återkoppling som ges eftersom förmågorna utgör en del av stommen i undervisningen och går 

som en röd tråd genom den.  

När jag studerat elevernas möjligheter till återkoppling som är Shutes (2008) andra del i den 

formativa återkopplingen, har jag utgått från det lärarna berättat och vad jag sett under 

observationerna. De berättar att de använder sig av både muntlig och skriftlig återkoppling, 

men i vilken uträckning den förekommer har jag inte haft tillfälle att studera. Under de 

observationer jag gjorde såg jag flera muntliga återkopplingar till eleverna och gruppen. Vid 

ett tillfälle pratar läraren med ett par elever där eleverna visar en tabell de använt för att förstå 

det problem de försöker lösa. Jag hör inte vad eleverna säger men efter observationen berättar 
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läraren att vid den direkta återkopplingen ges inga direkta svar utan bara råd om hur eleven 

kan gå vidare i tänkandet på väg mot ett svar.  

Den muntliga återkopplingen var enligt lärarna något som förekom dagligen, både direkt till 

enskild elev och till gruppen. När det gällde Shutes tredje del i den formativa återkopplingen 

– medel så är elevens kunskap, lust och behov av återkoppling beroende på vilka erfarenheter 

eleven har hunnit få av återkoppling. Enligt de intervjuade lärarna förekom också 

återkopplande respons direkt från kamrater och lärare vid de redovisningar som hölls. Det 

tolkar jag som att eleverna får medel till att dra nytta av återkopplingen då de både kan ge och 

få återkoppling som kan leda deras lärande vidare. I återkopplingen är förmågorna ett stöd, 

lärarna berättar att eftersom eleverna blivit bättre på att reflektera och argumentera 

tillsammans över sitt lärande så blir också återkopplingarna tydligare och mer givande och 

leder eleverna framåt i sitt lärande. 

4.4 Medvetna elever 

Återkommande i intervjuerna var att lärarna upplevde eleverna som aktiva. Lärarna såg 

förmågorna som möjligheter till ett aktivt lärande eftersom flera av förmågorna innebär 

kommunikation. Lärarna menade att förmågorna användes dagligen i undervisningen. För att 

utveckla kommunikativ- och analysförmåga, menade lärarna, att eleverna diskuterade olika 

förklaringar och samband mellan olika strategier i exempelvis matematiken där de fick 

resonera och redogöra för hur de kommit fram till en lösning. Eftersom eleverna när de 

kommunicerar med de andra i klassen får reflektera över hur andra tänker jämfört med hur jag 

själv tänker och vad jag lär mig av det så tränas även den metakognitiva förmågan. I dessa 

diskussioner tränas även den begreppsliga förmågan, menar lärarna, då de tillsammans med 

eleverna använder sig av olika begrepp som hör till området och ser samband mellan 

begreppen. När eleverna får delta i dessa situationer och att det blir vanliga inslag i 

undervisningen så blir eleverna mer medvetna. Lärarna menade att det har gjort eleverna mer 

aktiva i att tänka, argumentera och fördjupa sig.  

”Eleverna vill gå fram, argumentera, rättar inte varandra på något elakt sätt utan de är 

vana vid att visa hur de tänker och att de lär sig även om de fått fel svar.” (Lars) 

”Det är viktigt att låta barnen reflektera över det de ser och hör. Man vill ju att barnen ska 

vara aktiva på det sättet. Så jag försöker få in analys och reflektion i allt vi gör.” (Ester) 
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Lärarna nämner här att förmågorna bland annat handlar om att reflektera över vad som sägs 

och vad man lärt sig och att förmågorna blir är en viktig grundplåt för att våga stå för vad man 

säger och gör. Förmågorna blir för eleven ett förhållningssätt för att bearbeta sina 

ämneskunskaper i skolans sociala gemenskap. En öppen kommunikation och interaktion 

mellan lärare och elever om undervisningen, kunskapsinnehåll och det lärande som sker visar 

Hattie (2009) genom sin studie är betydelsefullt för elevens studieresultat. 

När jag frågar om eleverna är medvetna om att de arbetar och utvecklar förmågor så svarar 

samtliga lärare att det upplever de inte att eleverna är. De lärare som arbetar med yngre elever 

svarar enhetligt nej och menar att det sker senare. Men de äldre eleverna, påpekar lärarna, är 

medvetna om att kunskap och lärande är viktigt, men de är inte medvetna om att de utvecklar 

specifika förmågor i lärandet.  

Utifrån Hatties (2009) studie är elevens medvetenhet om sitt eget lärande mycket 

betydelsefullt. Författaren menar att när eleven kan vara sin egen lärare och förstår vad, varför 

och hur man lär, då har eleven fått goda egenskaper för lärande och den synliga 

undervisningen har gett resultat. Elevens medvetenhet om sitt lärande tolkar jag som att det 

beror på den undervisningssituation eleven får uppleva. Detta är något som påtalas inom det 

sociokulturella perspektivet, där de sociala sammanhangen påverkar vad eleven lär. Säljö 

(2010) menar att tänkande, kommunikation och fysiska handlingar utvecklas olika beroende 

på vilken situation lärandet sker. Hatties (2012) forskning visar att när det finns engagerade 

och aktiva personer i elevens närhet som är delaktiga i lärandet så blir även eleverna 

engagerade och medvetna om sitt lärande. Detta kan jag relatera till läroplanen, Lgr 11, där 

det lyfts fram att lärandet ska vara lustfyllt.  

Under de observationer jag gjort kunde jag se ett engagemang från både elever och lärare som 

jag tolkade berodde på att det fanns ett intresse, en lust, att lära och att undervisningen var på 

en nivå som utvecklade eleverna framåt. Under observationerna återspeglades det som i det 

sociokulturella perspektivet kallas scaffolding i undervisningen då övriga elever och lärare 

gav stöttning åt de elever som behövde stöd att komma framåt. Smidt (2010) menar att 

scaffolding är en stödstruktur som hjälper eleven att komma vidare från sin nuvarande 

prestationsnivå och vidare mot sin nya potentiella nivå. Detta kunde jag se när elever delgav 

varandra hur de tänkt för att komma fram till sitt svar och när de diskuterade olika möjligheter 

att lösa ett problem. Om eleven får möjlighet att utveckla nya inlärningsstrategier och får 

lämpliga utmaningar och återkoppling utifrån sin aktuella inlärningsfas menar Hattie (2012) 
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att lärande sker. Att lärande sker är målet med undervisningen och vad jag såg under 

observationerna så hade eleverna goda möjligheter till lärande. 

4.5 Ändrat arbetssätt i och med Lgr 11 

Eftersom läroplanen, Lgr11, är relativt ny så kom även diskussionen upp om undervisningen 

har ändrats sen den började gälla. Samtliga lärare svarade att arbetet med förmågor har funnits 

med hela tiden men att i Lgr 11 är förmågorna tydligare framlyfta vilket har lett till att det är 

mer kommunikation i klassrummet nu. En kommunikation där eleven får kunskap som kan 

användas i olika sammanhang eftersom samtliga förmågorna finns med i nästan all 

undervisning. Undervisningen handlar nu mer om att tänka, resonera och argumentera över 

lärandet och de åsikter eleverna har. Två lärare svarar: 

”Jag har alltid tyckt att förmågorna är viktigast, att det är en helhetssyn och att kunna 

använda sina kunskaper i olika sammanhang” (Ester) 

”Resonemang är ju något som blivit mycket mer av men förövrigt jobbade vi mycket med 

förmågor innan Lgr 11 också” (Lotta)  

Elevens medvetenhet om sitt lärande är något lärarna upplevde var mer av nu än tidigare. De 

menade att det är större fokus på vad eleven lär sig och hur de lär sig och att eleven också ska 

vara medveten om det, vilket Hattie (2012) påtalar i sin forskning som en viktig del i lärandet. 

Hattie menar att elev och lärare bör vara medvetna om var eleven står i sin utveckling för att 

kunna leda utvecklingen vidare mot en djupare kunskap och förståelse, genom den 

medvetenhet både elev och lärare utvecklar så blir lärandet synligt.  

Något som lärarna tog upp och som däremot inte förändrats i nya läroplanen, Lgr 11, är att det 

livslånga lärandet och lusten att lära är lika betydelsefullt som tidigare. Elevernas lust att lära 

för livet har stor vikt i undervisningen menar lärarna och talar om att eftersom förmågorna 

lyfts fram tydligare i läroplanen nu så leder det till större variation i undervisningen, då 

undervisningen ses från flera infallsvinklar. Citat från två lärare: 

”Man vill ju inte att de bara ska tänka så långt fram utan de måste ju få vara barn, allt 

måste ju inte syfta till att lära för att kunna jobba med det de vill utan lärande ska ju också 

vara stimulerande och att vilja lära sig måste finnas, att det är spännande att gå ut och se: 

Varför är det så här i naturen” (Mia) 
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 ”Blir inte så mycket korvstoppning nu, alltså inte matade med massa fakta utan det är mer 

att tänka och kommunicera” (Lars) 

Lärarna i studien menade att arbetet med förmågorna skapar en kommunikation i klassrummet 

som gör lärandet intresseväckande vilket även Hattie (2012) visar som betydelsefullt i sin 

forskning. Hattie menar att om eleven utvecklas beror på om eleven får stöttning och 

möjligheter att pröva olika strategier och idéer för att fördjupa sina kunskaper och förmågor. 

Detta är enligt det sociokulturella perspektivet en god förutsättning för läranden; när eleven 

får stöd av andra till fortsatt lärande, stöttningen nämns som en byggnadsställning, 

scaffolding, som kan minskas ju mer eleven lär (Smidt, 2010). Hattie (2012) menar även att 

lärares och elevers förväntningar och inställningen påverkar lärandet. Målet med lektionerna 

bör, enligt Hattie, vara att eleven kan självreglera sitt lärande som innebär att eleven kan 

undervisa sig själv om det innehåll som är lektionens syfte och för att kunna det bör eleven ha 

kännedom om vad, hur och varför den lär sig. Återkopplingen mellan elev och lärare kan 

enligt Shute (2008) leda till att inlärningen förbättras när fokus ligger på begreppen vad, hur 

och varför och när fokus är på uppgiften och inte på elevens prestation. 

En annan förändring i och med den nya läroplanen, Lgr 11, menar lärarna är att arbetsbördan 

har ökat i och med all dokumentation och bedömning som ska göras kring de förmågor och 

kunskaper som eleverna ska utveckla. Undervisningen är den viktigaste biten men den 

kommer ofta i kläm då det är mycket kring bedömning och dokumentation. De uttrycker att 

det är stressigare nu och att tiden att stanna upp och reflektera över sin undervisning och vad 

eleverna faktiskt lär sig blir åsidosatt eftersom fokus hamnar på bedömning och 

dokumentation. Citat från en lärare: 

”Mer administrativt! Dokumentation, dokumentation, dokumentation…” (Nils) 

Lärarnas tankar kring dokumentation och bedömning kan relateras till Skolverkets (2011c) 

rapport som tar upp att bedömningen ska ses som ett verktyg för lärande, där läraren utifrån 

styrdokument och tillsammans med kollegor kan bedöma om eleven har utvecklat de 

förmågor som den bör. Rapporten nämner fem syften med bedömning: kartlägga kunskaper, 

värdera kunskaper, synliggöra praktiska kunskaper, utvärdera undervisningen och att 

återkoppla för lärande. Dessa fem syften kan enligt rapporten integreras i undervisningen 

genom att använda bedömningen på ett metodiskt och målinriktat sätt tillsammans med eleven 

och därmed ge eleven goda förutsättningar för lärande. 
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Hattie (2009) framhåller också detta i sin forskning, som visar att ett samspel och öppen 

kommunikation mellan elev och lärare kring undervisningen, kunskapsinnehållet och lärandet 

är grunden för ett gott studieresultat. Den öppna kommunikationen och samspelet leder till ett 

synligt lärande, som uppnås när eleven får öva på något i syfte att nå målet, att återkoppling 

sker och att de deltagande är engagerade och aktiva. Lärarnas diskussion kring 

dokumentation, bedömning och tidspress kan tolkas som att de inte har några bra strategier 

där bedömningen av förmågorna är integrerad i undervisningen utan att de ser det som en 

mängd olika uppgifter som måste genomföras och den tunga bördan ligger i att allt måste 

dokumenteras skriftligt i särskilda dataprogram. 

I samband med att vi diskuterar dokumentation tar lärarna upp att det positiva är att med stöd 

av dokumentationen får de en tydlig bild på vad eleverna klarar eller inte klarar. Detta är en 

viktig del, inom det sociokulturella perspektivet, att utgå från vad eleven kan och leda eleven 

genom dennes närmaste utvecklingszon och vidare mot nya mål (Säljö, 2010). När det gäller 

att reflektera över sin egen undervisning så visar Hatties (2012) forskning att lärare bör vara 

medvetna om det sker något lärande eller inte i sin undervisning. Hattie menar att 

medvetenheten behövs för att lärarna ska kunna ändra riktning eller utveckla elevernas olika 

kunskapsmål vilket lättare sker om lärandet är synligt både för lärare och för elev. Jag anser 

att lärarnas frustation över dokumentationen beror på att det är mycket administrativt arbete 

bakom, med att skriva ner var eleven står i sin utveckling och att det tar för mycket tid och för 

stort utrymme inom deras arbetstid. Lärarna uttrycker att de istället skulle behöva ägna mer 

tid åt att reflektera över hur de kan förändra och förbättra sin undervisning. Som jag ser det är 

lärarna medvetna om var eleverna står men att skriva ner i särskilda program tar mycket tid. 

4.6 Sammanfattning av resultat  

Förmågorna är ett bra stöd till det centrala innehållet i Lgr 11, enligt lärarna, både när de 

planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Lärarna ansåg att förmågorna utgjorde en 

stomme i undervisningen. De menade att om de såg till att de använde sig av förmågorna så 

var de hela tiden på rätt spår eftersom förmågorna ingår i all ämnesundervisning men i olika 

stor omfattning. Mest förekommande vid observationerna i klassrummet var analysförmåga, 

kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga. I och med att förmågorna är tydligare i 

Lgr 11 än tidigare så har det, enligt lärarna, lett till att det är mer kommunikation mellan 

elever och lärare, vilket har fått positiva följder där eleverna är mer medvetna om vad, hur och 

varför de lär. Eleverna har blivit aktivare i sitt eget lärande eftersom de får argumentera och 
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reflektera tillsammans med andra. Återkopplingen som ges mellan elever och lärare bidrar till 

att eleverna blir medvetna om sitt lärande och hur de ska komma vidare. Undervisningen 

kring förmågorna har enligt lärarna lett till att lärandet synliggörs, för både elever och lärare. 

  

5. Diskussion  

I detta sista kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet i studien och den slutsats studien 

lett till. Slutligen resonerar jag kring de funderingar jag har om framtida forskning inom 

studiens område.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vad lärare anser om arbetet med förmågorna och 

hur lärarna hanterar lärandet för att eleverna ska utveckla förmågor. Syftet med studien var 

även att ta reda på lärarnas tankar kring synligt lärande och hur lärandet synliggörs i 

klassrummet. Resultatet visar att arbetet med förmågor ger undervisningen variation eftersom 

undervisningen ses från olika infallsvinklar beroende på ämne och vilka förmågor som eleven 

ges möjlighet till att utveckla. Förmågorna var enligt lärarna ett stöd till varje ämnes centrala 

innehåll när de planerade, genomförde och utvärderade undervisningen, eftersom förmågorna 

finns med i alla ämnen i varierad omfattning. Enligt lärarna utgjorde förmågorna stommen i 

undervisningen. Eftersom förmågorna ingår i alla ämnen så ansåg lärarna att de genom att 

använda sig av förmågorna i undervisningen höll sig till rätt spår.  

Jag har i studien sett att förmågorna gav eleverna möjlighet att utveckla förståelse för sitt 

lärande, när de utifrån de olika förmågorna och olika metoder att använda dem fick reflektera 

och argumentera över sitt lärande. Resultatet visar även att i arbetet med förmågor har både 

elever och lärare utvecklat kommunikationen och samspelet i klassrummet, vilket lett till att 

lärandet blivit synligt för alla deltagare. Kommunikationen bestod bland annat av att 

reflektera, argumentera och återkoppla till vad de lärt sig, vilka mål de ska nå och hur de ska 

gå vidare i utvecklingen. Genom att reflektera och argumentera över sina och andras 

erfarenheter så lär sig eleverna av vad de och kamraterna i klassen varit med om och kan utgå 

ifrån i sitt fortsatta lärande. Detta framgår som centralt även i den teoretiska litteraturen om 

det sociokulturella perspektivet, där Säljö (2010) menar att vad eleven lär sig beror på de 

olika situationer som lärandet sker i. Studien visar att det positiva med förmågorna är att de är 
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lätta att knyta till vardagliga situationer och att det underlättar lärandet, vilket är helt i linje 

med det sociokulturella perspektivet och elevens närmaste utvecklingszon (Säljö, 2010).  

Resultatet visar även att som en följd av arbetet med förmågor har eleverna blivit mer aktiva 

och mer medvetna om sitt lärande. Lärarnas syn på undervisningen och deras positiva 

inställning till aktiva och medvetna elever tydliggörs även i Hatties (2012) forskning, som 

visar att det är viktigt för lärandet om både elev och lärare är medvetna om var eleven står i 

utvecklingen och hur eleven kan ledas vidare för ytterligare lärande.  

Resultatet i studien visar att ingen av lärarna arbetar med förmågorna utifrån Svanelids ”The 

Big Five”. I de klasser som ingår i studien är det inte synligt om eleverna är medvetna om att 

de utvecklar just förmågor, men de äldre eleverna är medvetna om vad, varför och hur de lär, 

vilket de utvecklat genom den återkoppling som förekommer. Om undervisningen skulle utgå 

mer från ”The Big Five” skulle kanske lärandet bli ännu tydligare och enklare att förstå för 

eleverna. Jag anser att om eleverna får förståelse för var och en av de fem enskilda 

förmågorna skulle de ha den kunskapen med sig till varje ämne och därför redan ha 

erfarenheter av olika strategier och en förförståelse för hur lärandet utvecklas i deras fortsatta 

lärande.  

I resultatet framgår vidare att det fanns svårigheter i arbetet med förmågorna och den mest 

påtalade svårigheten var att bedöma elevernas utveckling av förmågor eftersom arbetet ofta 

utfördes i par eller mindre grupper. Lärarna hade inte möjlighet att följa eleverna under hela 

passet eftersom de var sprida i lokalerna och det inte fanns tillräckligt med tid för läraren att 

reflektera över varje enskild elevs förmågeutveckling och den undervisning eleven fått.  

En fråga jag ställer mig är hur lärandet påverkas för den enskilda eleven om läraren inte har 

tiden att reflektera över sin undervisning och var eleven står i utvecklingen. Varje elev borde 

ha rätt till en återkoppling där läraren och eleven är medvetna om elevens lärande. Enligt 

Shutes (2008) och Hatties (2012) forskning så är lärarens förhållningssätt och kritiska synsätt 

till sin undervisning något som visat sig ha stor effekt på lärandet och om tiden till reflektion 

inte finns hur påverkas då undervisningen? 

Jag anser, precis som forskarna Shute och Hattie, att det är viktigt att lärarna utvärderar både 

sig själva, sin undervisning och om det sker något lärande eller inte i undervisningen. 

Eftersom syftet med undervisningen, enligt läroplanen, Lgr 11, (Skolverket, 2011a) är att ge 

eleverna förutsättningar att utveckla förmågor borde det vara ett krav att läraren också har tid 
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och möjlighet till att utvärdera sin undervisning och se till att förutsättningarna för lärande 

finns. Orsaken till att dessa svårigheter uppstår upplever jag beror på för stora klasser eller för 

låg personaltäthet. Jag anser att organisationen borde ses över eftersom elevernas möjlighet 

till lärande påverkas av att de inte får den tid till reflektion som både lärare och elev har rätt 

till.  

En slutsats som jag drar utifrån resultatet är att återkopplingen är ett verktyg som har stor 

betydelse i undervisningen kring förmågor, eftersom eleverna genom återkopplingen blir 

medvetna om sitt lärande då de blir medvetna om vad de lärt sig och hur de ska komma 

vidare, vilket styrks av både Hatties (2009) och Shutes (2008) forskning. I och med att arbetet 

med förmågorna även lett till ökad kommunikation och samspel i klassrummet så är lärandet 

mer synligt för alla deltagande, vilket enligt Hattie (2009) är grunden för goda studieresultat. 

Liknande resonemang som Hattie för även Svanelid (2013) kring ”The Big Five” där han 

menar att om de fem förmågorna är tydliga i bedömning och pedagogiska planering så blir det 

lättare att förstå och lärandet synliggörs för både lärare och elev. När lärandet blir synligt för 

eleverna och de förstår innebörden av de kunskapskrav och lärandemål som läroplanen, Lgr 

11, lyfter fram så sker det en utveckling av förmågorna. Förmågorna blir därför, precis som 

både lärare och Svanelid (2012) uttrycker, den röda tråden i undervisningen under hela 

skoltiden eftersom de finns med i alla ämnen, i alla årskurser och leder till ett livslångt 

lärande.  

En annan slutsats är att förmågorna ger undervisningen variation, vilket är positivt eftersom 

variation i undervisningen ger varje enskild elev möjlighet att hitta strategier som passar 

elevens lärande. Hattie (2012) påpekar att målet med undervisningen är att eleven ska kunna 

reglera sitt eget lärande genom att själv utvärdera, bedöma och studera sitt eget lärande. För 

att det ska vara möjligt måste eleven få stöd till att pröva olika idéer och utveckla olika 

strategier som är användbara i utvecklingen av förmågor och som kan leda till fördjupade 

kunskaper. Variationen i arbetet med förmågorna ger också möjligheter till att lärandet ska 

vara lustfullt vilket är betydelsefullt enligt läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011a).  

5.2 Vidare forskning 

Forskning inom området förmågor är intressant men är ännu mycket begränsad. Under arbetat 

med studien kom flera nya frågor upp och det skulle vara intressant att ta reda på hur arbetet 

med förmågorna har påverkat resultatet på nationella proven. En jämförelse skulle kunna vara 

att studera resultat före år 2011, då Lgr 11 kom, och hur resultatet ser ut idag. Något annat 
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som också skulle vara intressant att forska om är arbetet med förmågorna utifrån Svanelids 

fem förmågor och om de ger eleverna en djupare förståelse. Här skulle det vara intressant att 

undersöka två skolor där den ena skolans lärare och elever arbetar aktivt med Svanelids fem 

förmågor. Leder undervisningen till likvärdiga bedömningar jämfört med den skolan som inte 

arbetar utifrån ”The Big Five”? Det skulle även vara intressant att forska om ”The Big Five” i 

förskolan och hur lärandet påverkas om barnen får använda förmågorna på ett medvetet sätt 

redan i tidig ålder och hur det påverkar lärandet senare under skoltiden.  

5.3 Avslutande ord 

Arbetet med studien har varit mycket intressant. Syftet med studien var att undersöka hur 

lärarna såg på förmågorna och hur de hanterade dem och synliggjorde lärandet i 

undervisningen. Resultatet visade att arbetet med förmågorna lett till att eleverna var mer 

medvetna om sitt lärande genom att förmågorna gav möjligheter till kommunikation och 

återkoppling. Återkopplingarna handlade om vad, hur och varför eleverna lär och genom att 

ställa dessa frågor fick både lärare och elever syn på lärandet i undervisningen. Förmågorna 

gav också undervisningen variation vilket gav eleverna större möjligheter att hitta strategier 

som passar deras lärande. Även om ingen av lärarna arbetade aktivt utifrån ”The Big Five” så 

är förmågorna av stor betydelse i undervisningen. Jag tror däremot att ”The Big Five” 

kommer få stor genomslagskraft och att vi i framtiden kommer få se mer forskning inom detta 

område. På Facebook finns det en grupp som heter ”The Big Five” där även Göran Svanelid 

är med och gör inlägg och kommenterar, den har idag över 14 000 följare och här är lärare 

ifrån hela Sverige med och ger tips och diskuterar om hur de undervisar och arbetar för att 

utveckla kunskaperna kring läroplanen och det som berör förmågorna.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

5 inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Inom vilket ålderspann är du verksam?  

Vilka är dina tidigare yrkeserfarenheter? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Vad är roligast med att arbeta som lärare?  

Frågeguide  

I Lgr 11 lyfts olika förmågor fram som eleverna ska utveckla, hur arbetar ni med dem?  

Analys förmåga, 

Kommunikativ förmåga, 

Metakognitiv förmåga 

Förmåga att hantera information, 

Begreppslig förmåga 

Eleverna ska utveckla många förmågor, hur känner du att du får in det i undervisningen? 
Anser du att ditt arbetssätt gör eleverna medvetna om att de utvecklar förmågor?  

Vilka möjligheter ser du i arbetet med förmågor? 

Vilka svårigheter ser du i arbetet med förmågor? 

Hur Upplever du att förmågorna är ett stöd i undervisningen? 

Har du ändrat ditt arbetssätt sen Lgr 11 kom? Hur? 

Hur anser du att du synliggör lärandet för eleverna? 

Återkoppling till eleverna, hur arbetar du med det? 

Känner du igen begreppet ”The Big Five”? Är det något du arbetar aktivt med? 

Är barnen medvetna om arbetet med att utveckla förmågor? 

Har du något läromedel som är ett bra stöd i arbetet med förmågorna? 

Vad tänker du när du hör synligt lärande? 

Anser du att det är något särskilt ämne som det är lättare att utveckla förmågor? 

 


