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Abstract
 
Läroplanen, Lgr 11, betonar förmågor som eleven ska utveckla och som sedan ska bedömas 
av lärarna. Detta innebär att lärare behöver visa hög medvetenhet om vad som krävs för att 
kunna göra professionella bedömningar. Ett sätt är att arbeta ämnesövergripande och göra 
sambedömningar av elevers förmågor. Föreliggande studie är ett exempel på samverkan 
mellan ämnena svenska och teknik. Vi har undersökt vilka förmågor som synliggörs för 
bedömning när elever genomför debatter om bilens framtid. Datainsamling har skett genom 
videoinspelning där tre klasser har ingått. Vid analysarbetet användes Svanelids kategorise-
ring av elevernas förmågor (”the big five”) och följande förmågor synliggjordes: kommunika-
tiv förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga, analysförmåga och metakognitiv förmåga. 
En slutsats är att eleverna visar fler förmågor än vad läraren hinner upptäcka under själva 
redovisningstillfället. Resultaten indikerar att dokumentation av elevers förmågor är en viktig 
faktor för att nå en likvärdig bedömning. 
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1. Inledning

I lärares uppdrag ingår att göra bedömningar av elevers förmågor utifrån läroplanens 
kunskapskrav. Därför är det nödvändigt för lärare att ha hög medvetenheten om vad som 
krävs för att göra professionella bedömningar utifrån läroplans kunskapssyn och kurs-
planernas innehåll. Thornberg (2011) pekar på kopplingen mellan bedömningskompetens 
och huruvida pedagoger anammat kunskapssynen i styrdokumenten. Han menar att 
förändringsprocesser tar tid, därför behöver pedagoger möjlighet att samarbeta, göra sam-
bedömningar och tolka läroplanen. Gipps och Murphy (1994) visar att samstämmigheten 
kring bedömning ökar om pedagoger tillsammans tolkar kunskapskraven och sambedömer 
elevernas prestationer. Detta kan direkt kopplas till det uppdraget som uttrycks i Lgr 11, 
nämligen att låta eleverna arbeta ämnesövergripande.

I läroplanen (Skolverket, 2011) poängteras vikten av att lärare ska samverka med andra 
lärare för att eleverna ska nå utbildningsmålen, samt organisera och genomföra arbetet 
så att eleverna får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. I kunskapskraven betonas 
förmågor som eleverna ska utveckla under sina år i grundskolan och det är dessa som 
pedagogerna ska bedöma. Detta anser vi vara ett skäl till att erbjuda uppgifter där samma 
förmåga från olika ämnen tränas och bedöms vid samma tillfälle. Eftersom liknande 
förmågor bedöms i flera ämnen blir bedömningen utifrån elevperspektiv mer rättsäker 
när pedagoger samverkar. Om bedömningstillfällen dessutom dokumenteras med hjälp av 
video kan pedagoger gå tillbaka, utvärdera och reflektera igen.

Svanelid (2011) har granskat och kategoriserat vilka förmågor eleverna ska utveckla under 
sina år i grundskolan. Förmågorna har han valt att benämna ”the big five” och de är: kom-
munikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga analysförmåga, och metakognitiv 
förmåga. 

Vid sökning efter tidigare forskning upptäckte vi att det ännu inte finns specifik forskning 
inom bedömning av elevers förmågor eller ämnesövergripande bedömning. Detta gör 
området intressant både ur forskningssynpunkt och som kunskapsbidrag för pedagoger. 
Syftet med studien är att utveckla kunskap om ämnesövergripande bedömning. Denna 
studies forskningsfråga är: På vilket sätt synliggörs elevers förmågor enligt ”the big five” 
för bedömning? 

Studiens genomförs i ett sammanhang där ämnesövergripande debatter användes för sam-
bedömning av förmågor. Sambedömningen tillämpas mellan ämnena teknik och svenska. 
Den bakomliggande tanken var att eventuella samarbetsformer mellan dessa ämnen också 
skulle kunna tillämpas mellan andra ämnen.
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2. Bakgrund

Läroplanen (Skolverket, 2011) genomsyras av att eleverna ska utveckla ett antal förmågor 
och många av dem återfinns i alla ämnen fast med olika formuleringar. I SOU 2007:28 
konstateras behovet av en ny läroplan i Sverige. Där betonas att läroplanens övergripande 
mål ska visa på generella kompetenser som ska utvecklas under hela grundskoletiden. 
Eleven ska lära sig att undersöka, arbeta självständigt och tillsammans med andra samt 
formulera egna åsikter grundade på såväl kunskaper som förnuftmässiga och etiska 
ställningstaganden. 

Förmågorna i alla ämnen kategoriseras av Svanelid (2011). Han lyfter fram fem generella 
förmågor som sammanfattar samtliga förmågor i kursplanernas kunskapskrav. Här följer 
en beskrivning: Till den kommunikativa förmågan räknas att kunna resonera, diskutera, 
motivera, argumentera, uttrycka ståndpunkter och att formulera frågor. Begreppslig 
förmåga kännetecknas av att känna till begreppens innebörd och förmågan att använda 
begreppen i olika och nya sammanhang samt att kunna relatera begreppen till varandra. 
Vidare innebär procedurförmåga att eleven kan hantera information, genomföra en 
laboration, hantera verktyg och tekniska redskap samt känna till metoder för att lösa 
matematiska problem. Till analysförmåga räknas bland annat förmågan att se samband, 
orsaker och konsekvenser. Därtill räknas också förmågan att växla mellan olika perspektiv 
och att kunna göra jämförande analyser. Slutligen innebär den metakognitiva förmågan att 
eleven kan reflektera och bedöma sin egen förmåga, kan välja mellan olika strategier, kan 
avgöra rimligheten i ett svar samt lösa problem efter anpassning till en viss situation, syfte 
eller sammanhang. 

Lärarens uppdrag är att organisera undervisningen så att eleven får möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande för att få sammanhang och överblick. Det innebär att varje enskild 
lärare ska samverka med andra pedagoger i olika ämnen för att eleverna ska nå utbild-
ningsmålen. Jönsson (2012) menar att tillförlitligheten gällande bedömning blir högre om 
samma kunskapskrav i kursplanen systematiskt bedöms vid flera tillfällen. Om pedagoger 
samverkar ämnesövergripande kan pedagogen förlita sig på mer än en bedömning när 
betyg skall sättas och tillförlitligheten blir således större. Vidare skriver författaren att 
de felkällor som kan uppstå vid bedömning motverkas genom att lärare diskuterar med 
varandra samt tillsammans tränar sig att upptäcka felkällor. Hattie (2009) poängterar 
att analyser och feedback av videodokumentation har hög påverkansfaktor för lärarens 
bedömningskompetens. 

Skolinspektionen (2013) påtalar att det finns stora brister både vad gäller lärares bedöm-
ningskompetens, likvärdighet gällande betygssättning och ämnesövergripande arbetssätt. 
Detta trots gällande styrdokument och den forskning som visar på vikten av samplanering 
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och sambedömning (Hattie, 2009; Jönsson, 2012). Här menar Skolinspektionen att det, 
förutom lärarnas, också är rektors ansvar att analysera betygssättningen så att den blir så 
likvärdig som möjligt. Rektors ansvar är även att vara förtrogen med styrdokumentens 
kunskapssyn, vilket Thornberg (2011) också menar är av stor vikt för att pedagoger ska 
kunna ges förutsättningar att utveckla sin bedömningskompetens. 

Den kan framstå som en självklarhet att det är lättare att komma fram om man vet var 
man är på väg. Att elever vet vart de är på väg och vad som menas med kvalitet är idag en 
central fråga i undervisningen liksom frågan om hur lärandemål och framgångskriterier 
bäst förmedlas till eleverna (Stiggins, 2002; Wiliam, 2011). Det innebär att både lärare 
och elever behöver förstå och kommunicera vad målet är och när de är på rätt väg. Precis 
som Wiliam betonar är systematisk dokumentation helt nödvändigt för att få belägg om 
var eleverna befinner sig i sitt lärande.  Bedömningar ska enligt Lundahl (2011) inte bara 
värdera elevers förmågor, utan också synliggöra vad elever ska kunna i nästa skede. Han 
betonar också att pedagoger bör utforma undervisningen så att den främjar elevers delta-
gande och ger elever möjlighet att använda sina kunskaper. Då måste även bedömningen 
ske på ett sätt där lärande är i fokus. Lundahl lyfter även fram vikten av att eleverna ska 
utveckla ett avancerat kunnande vilket ställer stora krav på lärare att formulera frågor som 
lyfter fram just detta. Vi tolkar Lundahl som att elever behöver få möjlighet att diskutera 
olika ämnesinnehållet i t.ex. diskussionsövningar, samtal och rollspel. Här ser vi elevaktiva 
debatter där elever får interagera, kommunicera och använda kritiskt tänkande som ett 
möjligt redskap i undervisningen.

Naturligtvis finns det kritiska aspekter när pedagoger ska bedöma elevens kunskaper. En 
kritisk aspekt vid bedömning är enligt Wiliam (1992) att eleven inte visar sina kunskaper 
även om tillfälle ges. Detta kan bero på att eleven inte vill, inte förstått eller inte vågar. 
Även Gipps och Murphy (1994) påtalar brister där bedömningen kan ifrågasättas utifrån 
likvärdigheten. En sådan situation kan uppstå när uppgiften passar en viss grupp av elever 
bättre än andra. 
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3. Genomförande

3.1 Studiens förutsättningar
Eleverna i årskurs sju hade läst om och arbetat med att konstruera en elbil inom ramen 
för teknikämnet. Som avslutning på arbetsområdet skulle en debatt genomföras om bilens 
framtid. Eleverna tilldelades cirka två veckor i förväg en roll de skulle spela i debatten. De 
fick därmed möjlighet att förbereda sig, delvis under lektionstid, med argument inför den 
roll de skulle spela. Tilldelningen av debattens roller lottades. Moderatorn fick muntliga 
instruktioner om vilka områden som skulle tas upp; miljö, ekonomi och tidaspekter. I 
övrigt fick moderator samma förutsättningar som övriga debattdeltagare. Vid själva debat-
ten satt fyra elever med specifika roller vid ett podium för att efterlikna en riktig panelde-
batt. Det var kommunpolitiker, en Greenpeaceaktivist och vd:n för ett oljeraffinaderi. Vid 
sidan satt en moderator som fördelade ordet, samt styrde debatten så att flera perspektiv 
debatterades. Övriga elever fick roller med olika intressen i ämnet. Debatten dokumen-
terades och lärare och elever skulle sen tillsammans göra bedömningar både summativt 
och formativt. På så sätt skulle eleverna få möjlighet att studera sitt eget agerande och dra 
lärdomar om vilka förmågor som framkom. 

3.2 Datainsamling
För att kunna besvara studiens forskningsfråga om att synliggöra elevers förmågor använ-
des videoinspelning som datainsamlingsmetod (Bjørndal, 2002). Inför debatten gjordes ett 
antal korta provfilmningar i varje klass för att vänja både elever och pedagoger vid meto-
den och för att anpassa tekniken för ändamålet. Debatten genomfördes i tre klasser och 
alla dessa filmades i sin helhet med två kameror i klassrummet. Debatterna tog ungefär 45 
minuter vardera.

3.3 Analysarbete
När datainsamlingen var genomförd studerades de tre filerna i sin helhet vid upprepande 
tillfällen. Vid ett tillfälle var hela arbetslaget med så att vi kunde lyfta frågor kring vår 
tolkning. Arbetssättet kan liknas vid ”stimulated reflection” (Schmid, 2011). Därefter 
bearbetades hela materialet igen genom att vi gjorde anteckningar när de fem förmågor 
(”the big five”) synliggjordes vid en första anblick. Sedan transkriberades delar av filmma-
terialet och de olika förmågorna markerades med olika färger. Filmerna analyserades igen 
och samtal fördes om vilka förmågor som synliggjordes i relation till innehållet i svenska 
och teknik. Flera sekvenser analyserades många gånger med transkriptionerna som stöd. 
Denna upprepning var nödvändigt för att lyfta fram hur förmågorna visade sig på olika sätt.
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3.4 Etiska dilemman 
Innan studiens genomföras skickade vi ett informationsbrev till vårdnadshavarna där 
projektet och datainsamlingsmetoden beskrevs. Vi pratade även med eleverna på vilket sätt 
deras deltagande skulle dokumenteras. I och med att eleverna skulle ikläda sig en annan 
roll med ett fingerat namn under debatten var det ett sätt att skyddas elevens egen identitet. 
Det är viktigt att informera de som ska delta i en forskningsstudie om vad som gäller i 
projektet och vilken roll deltagarna har (Vetenskapsrådet, 2002). Blyga elever kan bli häm-
made då de vet att de filmas. Det kan innebära att elever väljer att inte visa sina förmågor 
under inspelningstillfället (Wiliam, 1992). Vi kunde konstatera att det fanns en risk att 
filmningen påverkade deltagandet som i sin tur kunde påverka lärarens bedömning. Den 
insikten tog vi med oss när vi i ett senare skede skulle analysera filmerna med eleverna 
och i vår roll som lärare ge formativ bedömning av deras förmågor. 

4. Resultat 

Studiens resultat redovisas utifrån de fem utvalda förmågorna som också varit vårt analys-
redskap (Svanelid, 2011). En kort presentation av respektive förmåga kopplat till ämnena 
svenska och teknik inleder varje avsnitt.

4.1 Kommunikativ förmåga 
I kunskapskraven för ämnet svenska finns skrivet att eleven ska kunna samtala och 
diskutera olika ämnen, ställa frågor och framföra åsikter och argument. Likaså i ämnet 
teknik finns denna förmåga eftersom eleven ska kunna föra resonemang kring bland annat 
tekniska system i samhället. Nästan samtliga elever visar på kommunikativ förmåga under 
debatten vilket innebär att de antingen uttrycker en ståndpunkt eller motiverar denna. 
Elever uttrycker även ståndpunkter, utan argumentation:

Tåg e ju bra (Nike).

En annan elev uttrycker en ståndpunkt och motiverar denna.

Jag tycker priserna ska gå ner väldigt mycket för jag har fyra barn som ska 
iväg på träning varje dag och så bor jag ju på landet och behöver bilen väldigt 
mycket för att skjutsa alla (Katja).
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Analysen visar att ett par elever sitter helt tysta under hela debatten och visar därför inte 
alls sin kommunikativa förmåga. Detta innebär att läraren inte kan göra någon bedömning 
av den kommunikativa förmågan hos dessa elever vid denna debatt.

4.2 Begreppsförmåga
I både svenska och teknik är begreppsförmågan en del av kunskapskraven då där står att 
eleven ska kunna använda ämnesspecifika begrepp. Vid analysen ser vi att de flesta elever 
använder sig av ord och uttryck som kan kopplas till debattämnet så att den begreppsliga 
förmågan blir synlig.

Miljöbilar är en felaktig term. Det ska inte kallas miljöbilar, för miljöbilar finns 
inte (Dagmar).

En elev visar att hon har skapat sig en uppfattning om begreppet miljöbilar, men fördjupar 
inte sitt resonemang vidare. Eleverna visar också att de känner till begreppens innebörd 
och några kan sätta in begreppen i nya sammanhang.

Dagmar sa att det inte finns några miljöbilar. Jag tror hon menar att när dom 
gör bilar är det farligt för miljön, alltså när de producerar bilarna släpps det 
ut lika mycket utsläpp som när andra bilar kör (Katja).

I analysen framkommer hur en annan elev tydligt visar att hon kan använda begreppen i 
en ny situation eftersom hon också utvecklar någon annans uttalande. Efter att ”Dagmar” 
tagit upp begreppet miljöbilar men inte förklarat termen vidare tog ”Katja” tag i den 
tråden och beskrev begreppet mer utförligt. 

4.3 Procedurförmåga 
Procedurförmågan i teknik skiljer sig från svenskan då kunskapskraven i teknik handlar 
om praktiskt arbete, att eleven ska kunna genomföra konstruktionsarbeten. Däremot 
innebär procedurförmågan i svenska att eleven ska kunna söka, välja ut och sammanställa 
information samt kunna förbereda och genomföra muntliga redogörelser. Här ingår även 
att eleven ska kunna värdera källors trovärdighet och relevans. Eleverna fick förbereda sig 
på egen hand inför debatten och de visar på sin förmåga att hantera information genom att 
komma med adekvata fakta och argument.

Vi på Volvo har förberett många elbilar. Vi har redan en färdig, men det  
kommer fler (Mika). 

Vår tolkning är att ett par elever läst på om Volvos arbete med att utveckla elbilar.  
Dessutom kan ytterligare en annan elev koppla elbilar till mindre klimatpåverkan.
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Det som jag tänker på när det gäller miljöbil, då tänker jag på en bil som inte 
förändrar vår miljö så mycket som bensinbilarna har gjort hittills (Peter).

Eleverna visar vid flera tillfällen begreppsförmåga och procedurförmåga i samma 
uttalande. 

Ja, som August säger, så gör dom i Frankrike. Där klassar de bilarna i fem 
olika kategorier, mycket utsläpp, och mindre och minst…ehhh och så vidare 
och de som har mycket utsläpp får betala mer i skatt än dom som släpper ut 
mindre (Dagmar).

Analysen ger signaler om att samtliga elever som uppvisade procedurförmåga under 
debatten redan under förberedelserna hade använt sin förmåga att söka, välja ut och sam-
manställa information.  

4.4 Analysförmåga
Analysförmågan återfinns i ämnet teknik där eleven ska kunna föra resonemang om hur 
olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. 
Vår tolkning är att vissa elever visar att de kan se konsekvenser av att fortsätta köra med 
bensindrivna bilar. Andra kommer med förslag på utveckling som gagnar miljön.

Om man ska göra som till exempel Ole säger, minska värdet på bensin, så 
kommer många fler börja köra bilar och då kommer miljön försämras mycket 
snabbare (Bo).

I ämnet svenska ska eleven visa förmåga att göra kopplingar till tidsaspekter och orsaks-
samband exempelvis när olika texter diskuteras. Analysen bekräftar att många elever visar 
sin förmåga att analysera genom att beskriva samband i sina uttalanden.

Jag håller på att utveckla elbilar med Ceasar och det är så att elbilar minskar 
förbrukningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid som är 
bättre för miljön (Resa).

En elev visar tydliga samband mellan användning av fossila bränslen, koldioxidutsläpp och 
miljöpåverkan. Andra elever resonerar kring positiva effekter för privatekonomin genom 
att göra jämförelser av kostnader mellan elbilar och bensindrivna bilar.

På det här sättet blir ju elbilarna mycket billigare för dom kostar ungefär tre 
kronor milen och därför tycker jag man borde satsa på dom mer (Fiona).

Jag tycker att för att det ska fortsätta utvecklas miljöbilar och folk ska köpa 
dom så tycker jag att om man köper dom så kan man få ett bidrag eller betala 
mindre skatt för att försäljningen ska öka (August).
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Endast ett fåtal elever visar förmåga att växla mellan olika perspektiv och visar därmed 
att de kan se samband på olika nivåer, individ- och samhällsnivå. Dessa elever resonerar 
kring betydelsen av kollektivtrafikens tillgänglighet beroende på var man bor i landet och 
behovet av bil om man bor på landsbygden. 

Uppe i Norrland till exempel, så har man inte andra alternativ till bilen som 
buss eller annan kollektivtrafik så därför behövs ju bilen. Men i de stora stä-
derna kan man ju istället för bilen ta bussen, så därför tycker jag att bensinen 
kan kosta mer ju närmare städerna bensinstationerna ligger (August).

Någon elev gör en jämförelse mellan olika förutsättningar samt förklarar hur miljöpoliti-
ken skulle kunna förändras så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

4.5 Metakognitiv förmåga 
I den metakognitiva förmågan ingår bland annat att eleven kan reflektera över om informa-
tionen är viktig eller inte, lösa problem utifrån situation samt om det som sägs är möjligt 
eller inte. I kunskapskraven för teknik framkommer att eleven ska kunna undersöka och 
pröva olika idéer, samt välja olika handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom ska 
eleven kunna dokumentera och utvärdera sitt arbete. I ämnet svenska ska eleven kunna 
genomföra muntliga redogörelser, i detta fall debatt, med anpassning till syfte, mottagare 
och sammanhang. I föreliggande studie har eleven fått ikläda sig en tilldelad roll, delta i en 
debatt och där anpassa sig till den givna situationen. Den metakognitiva förmågan synlig-
gjordes vid flera tillfällen genom att elever ger respons på vad de andra sagt och ställer 
frågor om och ifrågasätter rimligheten i andras uttalanden. 

Mika: Jag har en fråga till dig då Nike, det kostar ju att åka tåg också. Du kan 
istället köpa en elbil för 300 kronor per dag. Eller varför åka tåg för 300 per 
dag, då är det ju bättre med elbil för man kommer längre och in på landsvägar 
och så (Nike fortsätter försvara tåget med olika argument: billigt, smidigt, 
miljövänligt). 

Peter: Till Nike här då, menar du alltså att kollektivtrafiken skulle ersätta alla 
bilar då.

Nike: Japp! 

Ole: Men då frågar jag dig då, hur gör man om ska komma till andra länder?

Nike: Ja, men tågbanor finns ju över hela världen (viftar med armarna).

August: Uppe i Norrland finns det inga tåg som går ända ut till småbyarna ute 
på landet, hur kommer man dit då? 
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Nike: Det löser vi...

Ole: Men tänk om man vill göra en U-sväng då?

Nike: Vadå en U-sväng?! Vad ska du göra en U-sväng för?!

Många elever använder i sina resonemang flera av förmågorna samtidigt. Det är endast ett 
fåtal elever som enbart uppvisar en förmåga, den kommunikativa, i debatten.

5. Diskussion

Vår övergripande slutsats är att eleverna visar fler förmågor vid debatter än vad lärarna 
hinner se eller tidigare varit medvetna om. Den kommunikativa och begreppsliga förmå-
gan kopplat till ämnena framstod av naturliga skäl som de centrala under hela debatten. 
Övriga förmågor varierade mellan eleverna. Vår tolkning är att skillnaden mellan elevers 
procedur- och analysförmåga låg i graden av förberedelse inför uppgiften. De elever som 
hade gjort sammanställningar och analyser innan debatten kunde också använda mer väs-
sade argument och hänvisa till källor. Den metakognitiva förmågan varierade också mellan 
elever och visade sig i stunden genom att elever gjorde och bemötte varandras inlägg. 
Under själva debatten kunde lärarna endast bedöma den kommunikativa och till viss del 
den begreppsliga förmågan. Bedömning av resterande förmågor bygger på analysarbetet.

Den största vinsten med designen av undersökningen var att både lärare och elever blev 
aktiva i ett gemensamt lärande. Först genomfördes en gemensam analys av elevernas 
förmågor och därefter genomförde lärarna sin analys kopplat till undersökningen. Lärarna 
fick ny kunskap om hur och när förmågor kan bedömas och eleverna fick ny kunskap 
om skillnaden i kvalitet mellan varje förmåga. Wiliam (2011) argumenterar för lärarens 
avgörande roll för att skapa miljöer för lärande där alla elever förstår vad som ska läras 
och därmed blir mer aktiva i processen. Precis som denna studie visar är detta ingen enkel 
process. Att tillsammans med klasskamrater kritiskt reflektera över eget lärande är även 
känslomässigt laddat. De metareflektioner som prövades under den gemensamma analysen 
mellan lärare/elev och elev/elev tar tid att utveckla – särskilt för elever som är vana att 
misslyckas (jmf Wiliam, 2011).

Det finns en risk att lärare tror sig kunna bedöma elevers förmågor på egen hand vid ett 
fåtal tillfällen, men de kanske missar flera förmågor eleverna faktiskt visar. Jönsson (2010) 
påtalar att det är av stor vikt att eleven blir bedömd mot samma kunskapskrav systematiskt 
vid flera tillfällen för att öka tillförlitligheten. Det är omöjligt för en pedagog att vid ett 
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och samma tillfälle få syn på alla förmågor som varje enskild elev visar. Pedagogen har 
fullt upp med att hinna höra, tolka och till viss del anteckna det eleverna debatterar. Precis 
som Lundahl (2011) skriver är utmaningen vid bedömning av elevers förmågor att få 
syn på det osynliga. Här har videoinspelningen varit ett ovärderligt stöd för att utveckla 
pedagogernas bedömningskompetens. Dokumentation gjorde det möjligt att gå tillbaka 
till de pedagogiska situationerna och precis som Bjørndahl (2002) beskriver, betrakta 
och reflektera igen. Lärarens förutfattade meningar om elevers kunskaper visade sig när 
vi som forskande lärare analyserade videodokumentationen. Utan denna dokumentation 
skulle dessa ha påverkat bedömningen. Videoinspelningen ger eleven en rättvis chans och 
medvetandegör läraren om att det finns en risk att bedömningen blir subjektiv. Läraren ser 
det han/hon är van vid eller förväntar sig att se. 

Både lärare och elever såg vinster med ämnesövergripande sambedömning, videoinspel-
ning och efterföljande analys men det var också tidskrävande. I en lärares vardag är tid 
ofta en bristvara vilket kan leda till att sådant som egentligen främjar elevers lärande väljs 
bort. Gipps och Murphy (1994) lyfter fram att risken för samstämmig bedömning blir 
bristfällig när en enskild lärare gör alla bedömningar. 

Analysverktyget (Svanelid, 2011) som användes innebar att flera specifika förmågor sam-
manfattas till en generell vilket gör att verktyget kan upplevas som trubbigt. Å andra sidan 
kan kategoriseringen fungera som ett stöd vid en första indelning och därefter kan ämnes-
läraren analysera utifrån olika ämnesspecifika kunskapskrav. Lärarna kan med hjälp av en 
första generell analys öka samsynen på elevens förmågor vilket bidrar till att bedömningen 
blir mer rättssäker. Det finns olika sätt att tänka om bedömningskriterier för bedömning av 
lärande och för lärande (Stiggins, 2002; William, 2011). De mer generella, som används i 
ett ämnesövergripande arbete, anses bättre under en process för att formulera bedömning 
för lärande medan mer specifika kriterier lämpar sig bättre för bedömning av lärande. 
Det ger indikationer om att bedömning för lärande i denna studie varit centralt för lärares 
utveckling av bedömning och elevers utveckling av olika förmågor.

5.1 Didaktiska implikationer 
Studien ger implikationer om att undervisningen bör organiseras så att flera pedagoger kan 
vara delaktiga vid bedömning, antingen genom att närvara eller efteråt få möjlighet att se 
på den inspelade filmen. Eleverna har större förutsättningar att själva bedöma och utveckla 
muntliga förmågor när det finns filmad dokumentation. Elever ges möjlighet att reflektera 
kring förmågor och vilka som visar sig för andra. Även kamratbedömning för lärande och 
utvärdering kan tillämpas. Dessutom kan samtal föras om vilka förmågor som synliggörs. 
Läraren kan stanna upp vid olika tillfällen och föra resonemang för att medvetandegöra 
elever om vad som utmärker de förmågor som genomsyrar hela läroplanen och alla ämnen. 
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Vi har tidigare konstaterat att videoanalys är tidskrävande, men detta kan avhjälpas med 
färre bedömningstillfällen om pedagoger börjar arbeta mer ämnesövergripande. De kan då 
försöka formulera frågor så att dessa blir både bredare och djupare, alltså involverar fler 
ämnen. För att hinna med allt som står i kursplanen är det en nödvändighet att pedagoger 
arbetar tematiskt och skapar en helhetsbild för eleverna.

Lärare behöver utveckla kompetensen att göra rättvisa bedömningar genom att få upp 
ögonen för kunskaper som eleverna verkligen visar. Ett sätt för pedagogerna att öva sig 
i att få syn på elevers förmågor kan vara att de lärare som är med vid debatten endast 
fokuserar på en förmåga. Detta kan innebära att en pedagog bara fokuserar på begrepps-
förmågan och en annan på analysförmågan. Videoinspelning bör i fortsättningen vara ett 
självklart redskap för pedagogerna så att de ska kunna göra professionella bedömningar 
där elevens alla förmågor synliggörs. Dessutom bör arbetsgivarna satsa ännu mer på 
kompetensutveckling för lärare i bedömning enligt de nya kunskapskraven.

5.2 Egna lärdomar 
Innan analysarbetet startade förväntade vi oss att främst få syn på elevernas kommunikativa 
och begreppsliga förmåga. Det visade sig vara en felaktig uppfattning. Samtliga kategorier av 
förmågor synliggjordes när vi analyserade filmerna. Detta var både en glädjande och skräm-
mande insikt, tänk vad vi kan ha missat under årens lopp! Insikten om att vi inte har lyckats 
få syn på alla våra elevers förmågor fast de troligtvis uppvisats även tidigare är en viktig och 
smärtsam lärdom för oss. Vi inser också att den nya läroplanen ställer andra krav på lärarna 
och kunskapsbedömningen. Samtidigt ser vi en utmaning i att vi bör bli bättre på att få syn på 
elevers förmågor så att bedömningen enligt kunskapskraven blir mer rättvis.

Kan det vara så att den första kullen av elever som fått betyg enligt Lgr 11 skulle kunna 
ha fått högre betyg om lärarnas bedömningskompetens varit större? I så fall är det faktiskt 
inte så konstigt att man från Skolverkets sida är förvånade över att inte fler elever når 
kunskapskraven för de högsta betygen. Å andra sidan kan detta gälla även omvänt, alltså att 
en pedagog som inte har tillräckligt stor bedömningskompetens kan ha satt för höga betyg. 

I och med att eleverna fick se debatten och göra själv- och kamratbedömning insåg vi att 
eleverna också kan lära sig att upptäcka förmågor hos sig själva och andra. Genom att 
studera hur varje förmåga visade sig på olika sätt kunde eleverna börja upptäcka skillnader 
i kvaliteter. Eftersom liknande förmågor återkommer i alla ämnen är medvetenheten om 
olika kvaliteter ett värdefullt kunskapsbidrag. Vi menar att elevernas ökade medvetenhet 
om sin egen och andras förmågor bidragit till vidare lärande. Vi vill avslutningsvis rikta 
ett särskilt tack till de elever som ställde upp så helhjärtat för vår forskning! 
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