
I ”the Big Five” kallas det vi ska uppnå och  
bedöma: 

Förmågor 
 
Eftersom Förmågor till mycket stor del  
utgörs av medfödda förmågor. 
 
Jag kommer därför att i stället att tala om: 

kompetenser  

 
 
 
 
I engelsk pedagogisk litteratur talas om  
”skills”. 
Skill betyder kompetens. 
Förmågor heter på engelska ”abilities” och 
det talar man väldigt lite om i pedagogiska 
sammanhang. 

Om the Big Five och förmågor 



Vilka kompetenser vill vi ge våra elever? 

Analys och syntes 
”Plocka isär och sätta samman” 

• Värdera information 
• Ge kritik 
• Se skillnad 
• Organisera 
• Vad hör till ett objekt 

eller begrepp 

Skapa 
• Nyskapa 
• Komponera 
• Planera 
• Producera  

Skapa 
Använda 

Analys  
och syntes 

Applicera 
Kommunicera 

Applicera 
• Utföra 
• Använda i ett speciellt 
sammanhang 

Kommunicera 
• Tala, lyssna, läsa, skriva  
• Räkna 

 

Vi/Skolverket vill att de ska kunna: 



Övergripande mål i LGR 11  
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,  
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något 
ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,  
• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska 
och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,  
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin 
egen förmåga,  
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på 
kunskaper och etiska överväganden,  
• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått 
grundläggande kunskaper om de nordiska språken,  
• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar 
och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 
• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, 
kultur, språk, religion och historia,  
• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska 
värderingar i skolan och i samhället,  
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,  
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 
samhället,  
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans 
samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,  
• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande, och  
• kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.   



Vi kan bara ge våra elever detta genom att ge 
dem kunskap  

Memorera kunskap 
• Känna igen 
• Kunna hämta från minnet 

Memorera 
kunskap 



Om kunskapens frön ska kunna gro måste de 
planteras i förståelsens mylla 

Förstå 

Memorera 
kunskap 

Förstå 
• Kunna tolka 
• Kunna ge exempel 
• Kunna klassificera 
• Kunna sammanfatta 
• Kunna dra slutsatser 
• Kunna jämföra 
• Kunna förklara 



När vi memorerat och förstått kan vi Kommunicera 
det vi lärt 

Förstå 

Applicera 
Kommunicera 

Memorera 
kunskap 



Skapa 
Använda 

Analys  
och syntes 

Förstå 

Applicera 
Kommunicera 

Memorera 
kunskap 

När vi riktigt förstått och när vi lärt oss att tillämpa vår 
kunskap kan vi plocka isär vad vi vet och sätta samman 
den till egna slutsattser och skapelser 



Skapa 
Använda 

Analys  
och synyes 

Förstå 

Applicera 
Kommunicera 

Memorera 
kunskap 

För att kunna utveckla vår kognitiva kompetens måste vi 
bl. a. veta hur vi ska lära och inse vad vi kan och inte kan 

Metakognitiv kompetens 



Skapa 
Använda 

Analys  
och syntes 

Förstå 

Applicera 
Kommunicera 

Memorera 
kunskap 

Det mesta vi kommer fram till med våra kognitiva 
ansträngningar blir till ny kunskap 

Metakognitiv kompetens 

• Det vi förstått och 
applicerat memorerar 
vi så att det blir till ny 
kunskap 

• Vi behöver kunskap för 
att kommunicera, 
förstå och applicera  



Det vi har förstått memorerar vi så att det blir till ny 
kunskap.  
  
 
Exempel: 

Memorera 

Fakta 

Samband 

Procedurer 

Kunskapstyp Förstå Tillämpa 

Aktivitet 



Kunskapsbygget 

Memorera 

Förstå 

Memorera, befästa 

Procedur 

Träna 

Koncept 

Perception, tolka 

Kompetenser 

Långtidsminnet 



Faktakunskaper 
• Semantisk kunskap 
• Kunna begrepp 
• Detaljkunskap och enheter eller objekt som ingår i en mängd (elements) 
  

Kunskap om sammanhang (Konceptuell) 
• Kunskap om hur saker klassificeras 
• Kunskap om principer och klassificeringar 
• Kunskap om teorier, modeller, and strukturer 
  

Kunskap om procedurer 
• Kunskap om ämnesspecifika kompetenser och algoritmer 
• Kunskap om objektspecifik teknik , metoder och färdigheter 
• Kunskap om kriterier för att avgöra när ett visst tillvägagångssätt är 

tillämpningsbart  
  

Metakognitiv Kunskap (Kunskapen om sitt eget tänkande och lärande*) 
• Strategisk kunskap 
• Kunskap om sina egna tankeprocesser, kunskap om i vilka sammanhang min 

kunskap är giltig och den egna kunskapens begränsningar. 
• Självkännedom och självkritik 
  
* Metakognition är ett latinskt begrepp som ordagrant betyder bredvid vetandet 

Memorera 

1 

2 

3 

4 



Faktakunskaper 

• Kunna begrepp och ord 

• Aritmetiska listor, ex: Multiplikations- och additionstabeller 

• Detaljkunskap och enheter eller objekt som ingår i en mängd 
(elements) 

– Namn på personer, orter, företeelser mm. (semantik) 

– Årtal, datum 

– Attribut till objekt och företeelser  

  



Kunskap om sammanhang (Konceptuell) 

• Kunskap om hur saker klassificeras; vad hör till vad? 

• Kunskap om principer och klassificeringar 

• Kunskap om teorier, modeller, and strukturer 



Kunskap om procedurer 

• Kunskap att använda ämnesspecifika kompetenser and 
algoritmer 

• Kunskap om objektspecifik teknik och metodik 

• Kunskap om kriterier för att avgöra när ett visst 
tillvägagångssätt är tillämpningsbart  



Metakognitiv Kunskap 

• Strategisk kunskap; exempelvis hur man lär. 

• Kunskap om sina egna tankeprocesser, kunskap om i vilka 
sammanhang min kunskap är giltig och den egna kunskapens 
begränsningar. 

• Självkännedom och självkritik 



Kunskapsbygget 

Memorera 

Förstå 

Memorera, befästa 

Procedur 

Träna 

Koncept 

Perception, tolka 

Kompetenser 

Långtidsminnet 

I lagom steg sluter vi den här cirkeln gång på gång mot mer och mer  
kunskap och förståelse. 



Blooms reviderade taxanomi (Läroplanens bas) 
• Memorera 

– Känna igen 
– Kunna hämta från minnet 

• Förstå 
– Kunna tolka 
– Kunna ge exempel 
– Kunna klassificera 
– Kunna sammanfatta 
– Kunna dra slutsatser 
– Kunna jämföra 
– Kunna förklara 

• Tillämpa 
– Utföra 
– Lösa matematiska problem 
– Använda i ett speciellt sammanhang 

• Analysera 
– Dela upp i beståndsdelar 
– Se skillnad 
– Organisera 
– Vad hör till ett objekt? 

• Utvärdera, syntetisera 
– Sätta samman kunskap 
– Pricka av för att godkänna 
– Ge kritik 

• Skapa 
– Nyskapa 
– Planera 
– Producera  

Kommunikation finns inte 
som separat kompetens. 
Formulera, argumentera, 
förklara och skriva finns 
under create, evaluate, 
apply och understand. 



Hjärnans ”oändliga ” universum 



En bild skapas i syncentrum 

Ca 1 miljon 
nervtrådar 

Alla sinnessignaler kopplas vidare från Thalamus till cortex 

Syncortex 



Några olika nervceller i hjärnan  
Totalt Ca 16 miljarder celler   

Dendrittrådar som, på varje cell, 
kan fästa mot 10 000 synapser 

Axon (”Nervtråd”) 

Cellkropp 



Pyramidceller i syncortex 



Cellkroppar, dendrit-träd och synapser 



Cortex och vit substans 

Den vita substansen är inget annat än flera miljarder nervtrådar 

I cortex finns de flesta av hjärnans cellkroppar och synapskopplingar 



Hippocampus har många funktioner 
Hippocampus spelar antagligen en viktig roll när det gäller vad som ska lagras i långtidsminnet. 
Det tar ca en vecka för hippocampus att lagra den informationen. 
Man kan inte exakt förutsäga var informationen lagras men det sker i form av synaptiska  
kopplingar i cortex. 



Kortidsminnet, arbetsminnet och långtidsminnet 



Kortidsminnet 

Korttidsminnet anses av många forskare ligga i lokala minnescentra som pekas  
ut av frontalloben. 
Man brukar säga att korttidsminnet kan rymma ca 7 +-2 saker  



Arbetsminnet 
Arbetsminnet är egentligen inget minne. Det är snarare en process där ett par,  
kanske tre saker ”hålls i luften” mellan frontalloben och synminnet,  
eller ännu vanligare hörselminnet.  
(Det här är en mycket förenklad beskrivning av vad vissa forskare kommit fram till) 

Vad man däremot tror sig veta är att arbetsminnet är begränsat till den kapacitet som våra  
gener har gett oss och att det inte går att förbättra med någon slags träning. (Man kan inte 
bli längre för att man lyfter sig själv i håret.) 
Med mycket kunskap i långtidsminnet kan man däremot kompensera ett något svagare 
arbetsminne. 



Långtidsminnet 
Långtidsminnet är synaptiska mönster som kan sträcka sig över stora delar av hjärnan.  
Långtidsminnet är praktiskt taget obegränsat 
 



Lärande och kunskap 

• Man kan inte effektivisera lärandet genom att minska 
inlärningsarbetet. 

• Ju fler av hjärnans funktioner som deltar i lärandet (med fokus 
på det som ska läras) desto effektivare lärande.  

• Om lärandet hängde med hjärnans utveckling under 
barnaåren skulle vi troligen ha större förutsättningar att klara 
av dagens komplicerade samhälle. 



Kunskap är tankens bränsle 
 


