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Abstract 

This paper reports from a study looking at teacher’s and student’s apprehensions regarding 

rubrics. The idea to research this specific subject stems from our interest in this phenomenon 

due to our education and curiosity about how rubrics are apprehended and not about how they 

are used or described. To explore this area we have used empirical material compiled through 

interviews. The analysis is done by creating categories containing various apprehensions 

expressed in the material through different characterizations of the phenomenon called rubrics. 

Previous research in this area of teacher and student apprehensions is very scarce therefore the 

discussion has one part where an attempt to compare the results of this study with precious 

research and one part discussing the pedagogical implications rubrics might have.  

 

Nyckelord: Uppfattningar, Erfara, Fenomenografi, Bedömningsmatriser, Matriser, Formativ 

bedömning  
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Inledning 

I det nya betygssystemet, GY11, som infördes hösten 2011, beskrivs kurskraven i ämnesplanen i 

form av matriser. I matriserna läggs stor vikt vid progression, samma kurskrav gäller för alla 

betygssteg. För högre betygs krävs det emellertid att eleven uppnår kurskravet på en högre nivå. I 

det gamla betygssystemet, LPF 94, var det olika betygskrav för de olika betygen. 

  I och med införandet av GY11 uppstod många diskussioner, på sociala medier, under 

praktiken, mellan kolleger och mellan studenterna på lärarutbildningen, om vad de nya 

ämnesplanerna innebar rent konkret, i dessa diskussioner nämndes ofta bedömningsmatriser, 

formativ bedömning, summativ bedömning, progression och feedback.  

  Under vår VFU och då vi vikarierat som lärare kom vi i kontakt med bedömningsmatriser, var 

och en på sitt håll. Vi diskuterad ofta dess innehåll, och vår uppfattning blev att det fanns  

en naturlig koppling mellan bedömningsmatriser och formativ bedömning. 

  Matriserna vi kom i kontakt med bidrog till att vi blev intresserade av andras syn på de nya 

kurskraven. Vårt intresse för det nya betygssystemet medförde att vi intresserad oss för forskning 

på området, emellertid fann vi ingen forskning om hur lärare och elever uppfattade det nya 

betygssystemet, forskningen fokuserade enbart på forskarens syn på användandet av matriser. 

Idén växte därmed fram – att vi borde undersöka lärare och elevers uppfattningar om fenomenet 

bedömningsmatriser. 
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Bakgrund 

Under denna del av studien görs en historisk översikt av Den svenska skolans betygssystem. Vi 

gör också en ansats att beskriva synen på bedömningsmatriser i samhällsdebatten. 

Bedömning ur ett historiskt perspektiv 

Jansdotter Samuelsson och Nordgren beskriver i Betyg i teori och praktik hur Sveriges skolsystem 

förändrats och utvecklats under den senare delen av 1900-talet. Förbestämt kunskapsinnehåll är 

en av de centrala delar som introducerades under 1950-talet, vilket enligt författarna innebar att 

eleverna för första gången bedömdes utifrån ett kunskapsrelaterat system.1 Mer konkret innebar 

detta att eleverna förväntades inhämta och tillägna sig den av skolverket bestämda kunskapen och 

därefter visa att den förstått den. I och med de stora samhällsförändringarna efterlystes olika 

kompentenser och utbildningar av näringslivet. Vidareutbildningar blev sålunda allt viktigare och 

i och med detta hamnade betyg och bedömning i fokus då eleverna upplevde att betygen blev 

viktigare eftersom betygen avgjorde elevens möjlighet att söka sig till vidareutbildning.  

  I och med införandet av grundskola och gymnasieskola 1962, slopades det tidigare införda 

kunskapsrelaterade betygsystemet till förmån för det relativa betygsystemet. Studenterna bedömdes 

då istället utifrån deras studieresultat. Den nya läroplanen innebar en förändrad syn på kunskap. 

Kritisk granskning och självständig tänkande blev centrala begrepp, den tidigare fokuseringen på 

informationsinhämtning blev sekundärt. Under denna tid växte även idéer om individens egen 

kunskapsutveckling fram.2 

  Nästa stora förändring som kom att påverka det svenska skolsystemet i relation till vår studie, 

skedde i mitten av 1990-talet. 1994 infördes en ny läro- och skolplan som fokuserade på målstyrd 

bedömning. Eleverna blev nu istället bedömda utifrån bestämda kursmål. Lärares roll blev att 

säkerställa att eleverna nådde de uppställda målen. I och med de nya kursmålen fick lärarna 

utrymme att själva tolka och konkretisera kursmålen. Regerings intention var att försöka tona ner 

vikten av betyg, genom att lyfta fram målen och progressionen. Men enligt Jansdotter Samuelsson 

och Nordgren bekräftades bara bilden av betygens vikt, genom att urvalssystem för vidarestudier 

inte förändrades.3 

                                                 

1 Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, Johan (red.), Betyg i teori och praktik : ämnesdidaktiska 

perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium, 2. [rev.] uppl., Gleerup, Malmö, 2012 s.21. 
2 Ibid. s. 26. 
3 Ibid. s. 31 
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Från och med läsåret 2011/12 har riksdagen bestäm att ett nytt målsystem för skolan skall 

införas. Målsystemet består av en gemensam värdegrund för alla skolformer samt en ny läroplan 

för varje skolform. Vidare har nya ämnesplaner, kursplaner och ett nytt betygsystem införts.  

 Enligt regeringen är syftet med de nya läroplanerna och kursplanerna att fler elever skall kunna 

nå utbildningens mål. De nya strukturerna på kursplanerna innebär enligt regeringen att dessa blir 

tydligare. Eftersom de nya kursplanerna på ett tydligt sätt uttrycker vad undervisningen skall 

handla om. Det centrala innehållet syftar till att ge läraren en god förståelse om vad som skall 

behandlas inom respektive ämne samtidigt som innehållet inte avser att begränsa eller detaljstyra 

läraren.4 Kunskapskraven i de nya kursplanerna har av skolverket formulerats i en 

progressionstabell. Utgångspunkten är att kunskapskraven i samtliga kurser i största möjliga mån 

skall ge uttryck för samma progressionstanke. Det finns formulerade kunskapskrav för 

betygsstegen E, C och A. Eftersom samma progressionstanke återfinns i det flesta kursplaner är 

tanken att gymnasieskolan skall utveckla en samsyn på progressionen mellan de olika 

betygsstegen.5 Som ett stöd för likvärdig progression och stöd i bedömning publicerad skolverket 

några månader efter att den nya läroplanen börjats användas ett dokument, Kunskapsbedömning i 

skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter, här presenterar skolverket den första varianten av 

matriser, där bedömning, mål och innehåll skrivs fram i ett rutnät som ett stöd för bedömning.6  

  En ny läroplan leder oundvikligt till diskussioner om hur den skall tolkas och användas. Vi 

finner detta intressant och viktigt. För att tydliggöra forskningsområdet görs nedan ett försök att 

beskriva hur samhällsdebatten gällande bedömningsmatriser ser ut idag. 

  

                                                 

4 Regeringen. Frågor och svar om ny betygsskala. Stockholm. 2008 
5 Skolverket. Ämnesplanens struktur. Gymnasieskola 2011. Stockholm. 2011 
6 Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter 2011, s. 30. 
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Samhällsdebatten 

Om likvärdighet var det överordnade målet för både de nationella proven och 

betygssystemet som helhet vore slutsatsen helt rimlig. Men det är det inte.7 

 

Likvärdighet är något som i samhällsdebatten anses vara viktigt vid betygsättning och bedömning. 

Citatet ovan, från DN:s ledarsida angående problemet med nationella prov där det har visat sig 

att lärare gör olika bedömningar vid rättning av samma material. Just likvärdighet är något 

Skolverket har uppmärksammat I Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter 

framhålles det särskilt att kvalitén i bedömning är nyckeln till en relevant, trovärdig och tillförlitlig 

skola där eleverna kan vara säkra på att de får ett betyg kopplat till sina prestationer.8 Artikeln 

kritiserar också skolan för att allt för ofta använda sig av ett ”1, X eller 2” system där elevens 

resultat endast summeras till ett betyg. Vad artikeln vill visa på är att skolan behöver arbeta efter 

en modell, ett betyg skall vara en process där ett moment inte fyller hela kunskapsinnehållet. Att 

veta när Strindberg föddes innebär inte att man har kunskapen om vem Strindberg var och vad 

han har betytt för svensk litteratur. 

  På Svenska dagbladets debattsida Brännpunkt debatteras en annan aspekt av bedömning. 

Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan, menar att det saknas 

bedömningsstöd i skolan. Han beskriver en situation där ett nytt betygsystem har införs, utan att 

lärarna får det hjälp som behövs för en rättvis bedömning. Han syftar på att det för flera ämnen 

saknas stöd och tydliga riktlinjer för hur bedömning skall gå till.9 

  Ytterligare ett sätt ett se på bedömningsstöd diskuteras av författaren till bloggen Lärande, 

kunskap och utveckling under rubriken Bedömningsmatriser och kursmålskonkretisering. Författaren 

beskriver bedömningsmatriser som det stöd som många, både lärare och elever saknar. Där, både 

elever och lärare tillsammans med hjälp av detta verktyg kan avkoda, konkretisera och förenkla en 

annars komplicerad process, att just bedöma. Att använda detta verktyg har många vinster. Det 

fungerar som ett visuellt medel för både läraren och eleven och minskar risken för otydlighet 

samtidigt som det bidrar till en rättvis bedömning. Den är enligt författaren på ett konkret sätt 

kopplad till skolverkets ramar och centrala innehåll. Författaren summerar sin syn på 

bedömningsmatriser på följande sätt: ”Betygsmatriser kan alltså vara både ett redskap för den 

egna bedömning som lärare, men också ett värdefullt redskap för elevinflytande”.10 

                                                 

7 DN Ledare, Ingen säker kunskap. Dagens Nyheter. 2012-09-01. (2012-12-03) 
8 Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter 2011, s. 27. 
9 SvD Opinion, Ibrahim Baylan, Reformer ska inte vara ett hafsverk, Svenska Dagbladet. 2012-05-30 (2012-12-03) 
10 Didaktikfokus.blogspot.se, Betygsmatriser och kursmålskonkretisering, Blogspot.se 2011-11-10 (2012-12-03) 
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 Vår mening är att det saknas en viktig aspekt; kunskap om hur elever och lärare uppfattar 

bedömningsmatriser. Det finns mycket kunskap och idéer om vad bedömningsmatriser borde 

vara men i princip ingen forskning alls om hur de som tillämpar matriserna ser på dem. Inte 

heller finns det någon forskning på hur eleverna uppfattar bedömningsmatriserna. Vi vill med 

detta arbete uppmärksamma den aspekten.  
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Litteraturöversikt 

Under denna del presenteras forskningsöversikten och dessutom introduceras det teoretiska 

ramverket som används. 

Bedömningsmatriser 

Jönsson beskriver i avhandlingen Educative Assessment for/of teacher competency bedömningsmatriser 

som ett verktyg för bedömning av kvalitativ kunskap, vilket lämpar sig bra på autentiska 

bedömningar11. Vidare skriver Jönsson att en bedömningsmatris måste innehålla kriterier, med 

kriterier avses olika kvaliteter i undervisningen som bedöms. Genom att sedan använda 

bedömningsmatriser görs kriterier och progressionsnivåer explicita, resultatet av detta blir då 

enligt Jönsson att både lärare och elever ser och förstår vad som ingår i en bedömning av ett visst 

moment.12 Christian Lundahl författare till boken Bedömning för lärande beskriver 

bedömningsmatriser som ett medel för att visualisera för elever den relation som finns mellan 

lärandemål, undervisning och bedömning. Bedömningsmatriser blir alltså ett medel som förklara 

för elever vad den skall arbeta med, hur den skall arbeta med det samt en beskrivning på varför 

läraren bedömer som den gör.13 

  Jönsson beskriver en del av forskningen med bedömningsmatriser på följande sätt. 

Bedömningsmatriser behandlar inte enbart betyg och bedömning utan även mål formulerade av 

läraren. Möjligheten för läraren att själva formulera och utforma matrisen gör att innehållet kan se 

väsentligt olika ut, detta beroende på lärarens erfarenhet av bedömningsmatriser men också 

vilken förståelsen läraren har av skolverkets mål och betyg.14 

 Utformandet av bedömningsmatriser har alltså enligt ovanstående forskning inga tydliga 

riktlinjer utan kan göras utifrån eget tycke hos den som använder dem. Däremot innehåller alla 

matriser liknande steg där processen för en utveckling mot ett betyg blir tydlig. Nedan 

presenteras två olika typer av matriser. Den första är skapad och presenterad av en forskare den 

andra är en mer konkret bedömningsmatris som används på gymnasiet i en svensk skola idag. 

                                                 

11 Jönsson, Anders, Educative assessment for/of teacher competency: a study of assessment and learning in the "interactive 

examination" for student teachers, School of Teacher Education, Malmö University s.53 
12 Ibid. s. 54f 
13 Lundahl, Christian, Bedömning för lärande, Norstedt, Stockholm, 2011 s. 93 
14 Jönsson, Anders, Educative assessment for/of teacher competency: a study of assessment and learning in the "interactive 

examination" for student teachers, School of Teacher Education, Malmö University s.25f 
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Bedömningen avser: Lägsta nivån   Högsta nivån  

Hypotesformulering Formulerad hypotes  Formulerad hypotes 

  

Beskrivning: En hypotes baseras enbart på gissningar. Baseras på teori från tidigare 

är …  undersökningar eller litteratur. 

   

 Figur 115 

KUNSKAPSKRAV E C A 

Kunskaper om det samhällsvetenskapliga stoffet   
Eleven kan redogöra för de 
historiska förutsättningarnas 
betydelse och dra slutsatser om 
hur nutida 
samhällsförhållanden, påverkar 
och påverkas av individer, 
grupper och samhällsstrukturer. 

Översiktligt och 
med enkla slutsatser 

Utförligt och med 
välgrundade 
slutsatser 

Utförligt och 
nyanserat och med 
välgrundade och 
nyanserade slutsatser 

Eleven kan redogöra för och 
analysera olika samhällens 
organisation och 
samhällsförhållanden  

Översiktligt Utförligt Utförligt och 
nyanserat 

samt de bakomliggande 
idéerna. 

   

I sin analys förklarar eleven 
samband och drar slutsatser om 
likheter och skillnader mellan 
olika samhällens organisation. 

Enkla samband och 
enkla slutsatser 

Välgrundade 
slutsatser 

Komplexa samband 
och välgrundade 
slutsatser 

Eleven kan redogöra för de 
mänskliga rättigheterna. 

Översiktligt Utförligt Utförligt och 
nyanserat 

  

 Figur 2 (Bilaga 1) 

                                                 

15 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 2. uppl., Gleerup, Malmö, 2011 s.67 
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Bedömningsmatrisers trovärdighet 

Jonsson och Svingby skriver i The use of scrogin rubrics: Reliability, validity and educational consequences 

om bedömningsmatrisers trovärdighet. Författarna menar att deras studie visar att användandet 

av matriser ökar trovärdigheten vid bedömning för eleverna. Trovärdigheten ökar eftersom 

användandet av matriser bidrar till eleverna får tydliga ramar för vad som kommer att bedömas, 

något de uppfattar som mindre sannolikt om man inte arbetar med.16 Enligt studien saknas det 

emellertid forskning om de negativa aspekterna av bedömningsmatriser. I studien anser 

författarna att lärare som arbetar med bedömningsmatriser lyfter fram de positiva delarna med att 

arbeta med matriser medan de negativa aspekterna oftast utelämnas.17  

 Reza, Rezaei & Lovorn Reliability and validity of rubrics for assessment through writing, en studie gjord 

i USA, beskriver samma problematik där de diskuterar huruvida bedömningsmatriser höjer 

objektiviteten kring elevers utveckling och betygssättning. Resultatet av deras studie visar hur 

användandet av bedömningsmatriser förbättrade elevernas resultat, förutsatt att eleverna 

använder och förstår hur matriser.  

  Även Jönsson lyfter fram elevers förbättrade resultat vid användandet av bedömningsmatriser. 

Han menar att matriser kan ha en dramatisk effekt på elevers prestationer, när det används som 

ett verktyg vid bedömning.18 Samtidigt säger Jönsson att korrelationen mellan goda resultat och 

matriser hänger ihop med lärarens förmåga att förklara matrisen. Enligt Jönsson finns det ett 

samband mellan resultatet av användandet och tiden nerlagd på att förklara matrisen för eleverna. 

Därför är struktur och tydlighet essentiella när det kommer till framställande, användande och 

elevers förståelse av bedömningsmatriser. Ett sätt att skapa trovärdigheten med 

bedömningsmatriser är således att se kopplingen mellan struktur och användandet av ett språk 

som är förståeligt för eleverna. Eller att lärare lägger ner tid på att tillsammans med eleverna gå 

igenom vad som kommer bedömas i ett moment.19  

  

                                                 

16 Ibid. s. 136 
17 Jonsson A. & Svingby G. The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences. Educational 
Research Review 2 (2007) s.132 
18 Jönsson, Anders, Educative assessment for/of teacher competency: a study of assessment and learning in the "interactive 

examination" for student teachers, School of Teacher Education, Malmö University s. 61 
19 Ibid. 32-34 
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Själv- och kamratbedömning kopplat till bedömningsmatriser 

Själv- och kamratbedömning är två olika begrepp som inom forskningen ses som två sidor av 

samma mynt. De kommer därför här att presenteras under samma rubrik. 

  Lundahl skriver i Bedömning för lärande att kamratbedömning har stora fördelar. Han menar att 

genom kamratbedömning, det vill säga att en elev bedömer en kamrat, lär sig eleven samtidigt att 

bedöma sig själv. Vidare skriver Lundahl att eleverna ofta blir en resurs för varandra som på 

många områden kan vara bättre än den hjälp eleven får från sina lärare. Han menar också att 

kamratbedömning stärker elevens kognitiva förmåga och därigenom dennes lärande.20 Lundahl 

skriver vidare att kamratbedömning kan används till att förtydliga skolans mål och kriterier, 

genom att elever hjälper och bedömer varandra görs kopplingen mellan olika betyg tydligare och 

de kan tillsammans förstå bedömningsmatrisen. Eleven ges också möjlighet att identifiera 

kvaliteter och brister i sitt eget lärande.21  

 Jonsson & Svingby har in studie sammanställt forskning som berör kopplingen mellan 

självbedömning och matriser. Dom betonar att det inte går att dra några tydliga slutsatser av 

resultatet, anledningen till detta är att resultaten inte visar några direkta effekter varken positiva 

eller negativa.22 Däremot visar studien att i många fall upplever elever att det är svårare att 

kamratbedöma än att bedöma sig själv, en sannolik förklaring, skriver författarna, kan vara elevers 

rädsla för att kritisera sina kamrater.23 Ett annat intressant resultat är att självbedömning använd 

tillsammans med matriser ökar förmågan att bedöma då kriterierna i en matris är mer precisa. 

  Något som däremot framkommit väldigt tydligt i flera studier är att matriser tillsammans med 

självbedömning ökar öppenheten vid bedömning för att eleverna då ofta vet var den befinner sig 

och därför också kommer med rätt förvänta inför ett betygsamtal med sin lärare.24  

  Jönsson framhåller att det finns en relation mellan hur länge en elev har studerat ett ämne och 

hur duktiga de är på att bedöma sin egen process och förmåga.25 Vidare skriver han att matriser 

blir ett bra redskap vid självbedömning när de innehåller bra, tydliga och klara kriterier och 

målbeskrivningar.26 Vidare menar Jönsson att lärare behöver tydliggöra nivåbeskrivningar i en 

                                                 

20 Lundahl, Christian, Bedömning för lärande, Norstedt, Stockholm, 2011 s. 138 
21 Ibid. 141 
22 Jonsson A. & Svingby G. The use of scoring rubrics: Reliability, validity and 

educational consequences. Educational Research Review 2 (2007) s.138 
23 Ibid. s.138 
24 Ibid. 139f 
25 Jönsson, Anders, Educative assessment for/of teacher competency: a study of assessment and learning in the "interactive 

examination" for student teachers, School of Teacher Education, Malmö University s. 48 
26 Ibid. 48 
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uppgift så att eleven kan se vad skillnaden mellan en sämre och en bättre prestation kan se ut. 

Han nämner även hur bedömningsmatriser blir ett redskap för själv- och kamratbedömning då 

det kan fungera som en kompass vilken visar på både vart eleven befinner sig men även vad den 

behöver utveckla. Matrisen får alltså en viktig roll när strategier för målutveckling skall 

kartläggas.27 

  Enligt Jönsson kan självbedömning inte ses som varken allmänt vedertaget eller kontext 

bundet, därför bör elever träna självbedömning inom varje ämne. Samtidigt visar forskningen att 

elevers metakognitiva förmåga ökar genom användandet av självbedömning.28 

Summativ bedömning & formativ bedömning 

Enligt Lundahl finns det idag två strömningar inom svensk undervisning när det kommer till 

bedömning. Formativ bedömning bygger på idén att eleven skall ta del av sitt eget lärande och 

utveckling. Medan summativ bedömning arbetar efter en modell där tester och skriftliga prov 

summeras till ett betyg efter en poängmodell. 29 Enligt Lundahl blir en summativ bedömning ett 

arbetssätt som inte är utvecklande för eleven utan endast en bekräftelse på vad eleven kan och 

inte kan.30 Vidare menar Lundahl att vid formativ bedömning gör läraren en ansatts att 

uppmärksamma egenskaper som framträder i en elevs arbete, dessa egenskaper bygger på det 

centrala innehållet som finns i styrdokumenten. 

 Ett liknande resonemang för Bethan Marshall i Assessment in English när hon skriver att fram 

tills idag har bedömning vanligtvis inneburit att lärare endast summerar det eleven redan kan. 

Hon hävdar att för många lärare handlar bedömning endast om en summering och inte en 

strävan efter att utveckla elevens kunskaper.31 Marshall menar att den centrala skillnaden mellan 

summativ och formativ bedömning ligger i att den första syftar till att endast statuera för eleven 

vart den befinner sig, medan den andra syftar till att använda bedömningen som ett medel för 

elevers kunskapsutveckling.32 Samtidigt skriver Marshall att problematiken som uppstår med 

formativ bedömning i det här faller ligger på att läraren måste ha en sådan kunskap att den kan se 

och förstå vart en elev befinner sig. Enligt Marshall saknas tydliga kriterier i det engelska 

skolsystemet därför blir också en formativ bedömningsprocess svår, då läraren måste ha tid och 

                                                 

27 Ibid. 47-48 
28 Ibid. s.50 
29 Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Norstedts, s.58 
30 Ibid. s. 60 
31 Marshall, B. Assessment in English. Department of Education and Professional Studies, King´s College London. 

2007 s. 2 
32 Ibid. s. 6 
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intresse av att själva utveckla denna kompetens. 33 Denna problematik är dock inte helt relevant 

för svenska förhållanden då Skolverket i och med GY 11 har infört matriser med tydliga 

progressionskrav som lämpar sig väl för formativ bedömning.34 

   Anders Jönsson ger ett annat perspektiv på förhållandet mellan summativ och formativ 

bedömning i Bedömning för lärande där han hävdar att bedömning fungerar endast om det finns ett 

mål att sträva emot för eleverna. Syftet med att bedöma blir sedermera att använda de angivna 

målen för att hjälpa eleven uppnå dem.35 Därför anser Jönsson att summativ bedömning, vilken 

har till uppgift att endast summera kunskap utan feedback, har en särställning gentemot formativ 

bedömning vilken har en stödjande inställning där processen är lika viktig som målet.36 Samtidigt 

menar Jönsson att, vilket styrks av Lundahl37, formativ och summativ bedömning till sin form 

inte skiljer sig åt. Däremot ligger fokus på olika aspekter, det centrala i formativ bedömning är 

processen, medan i summativ bedömning är målet det centra. Summativ bedömning har en tydlig 

koppling till uppgiften tillskillnad från formativ bedömning som avser att se till både en uppgift 

men också till förståelse varför eleven får ett betyg samt konkret förklaring varför ett betyg ges.38  

  Jönsson lyfter även fram vikten av feedback när det kommer till arbetet med bedömning. 

Summativ bedömning faller ofta tillbaka till den summeringen av siffror som leder till ett betyg, 

utan att ge någon ingående information till varför betyget gavs. Begränsningen i ett summativ 

arbetssätt grundas därför i att den saknar framåtsyftning, ett betyg berättar inte för eleven vad 

den på individnivå behöver utveckla för att nå ett högre betyg.39 

  Wynne Harlen skriver i On the Relationship between Assessment for Formative and Summative Puposes 

om elevens roll i sin egen bedömning. Enligt Harlen finns det inget utrymme för elevens 

bedömning av sig själv i en summativ arbetsmodell.  

 

Teoretiska överväganden – Fenomenografi 

Utgångspunkten i fenomenografin är att vi inte kan beskriva en verklighet som är oberoende av 

vår beskrivning eller den som beskriver den. Annorlunda uttryckt: vi kan inte separera det 

                                                 

33 Ibid. s. 8 
34 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm, 2011 
35 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 2. uppl., Gleerup, Malmö, 2011 s. 137 

36 Ibid. s. 138 
37 Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Norstedts, s.45 
38 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 2. uppl., Gleerup, Malmö, 2011 s. 138 
39 Ibid. s. 138f 
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beskrivna från beskrivaren.40 Denna förståelse av verkligenheten innebär att en distinktion görs 

mellan två olika nivåer. Första ordningens perspektiv, det som handlar om fakta, om hur världen 

verkligen är, den empiriska verkligheten, och andra ordningens som handlar om hur något 

upplevs, det vill säga upplevelsen av den empiriska verkligheten 41. Utgångspunkten är att vi inte 

kan veta någonting om tinget i sig – att beskrivningen av verkligheten är beroende av hur vi 

uppfattar saker och ting. Med denna utgångspunkt ter det sig naturligt att studera just denna 

aspekt, hur människor upplever fenomenen, det vill säga: andra ordningens perspektiv. 

Syftet med fenomenografiska studier är att finna variationer i människors upplevelse av olika 

fenomen och att systematisera dessa upplevelser42. Fenomenografi handlar sålunda om 

människors tankar om deras omvärld, hur man uppfattar, erfar och förstår sin omvärld, inte om 

omvärlden i sig. Vår utgångspunkt är sålunda att det finns företeelser i världen, en av dessa 

företeelser är bedömningsmatriser. Vi vill i denna studie undersöka hur detta fenomen uppfattas 

av elever och lärare. För att förstå hur människor förhåller sig till en situation måste vi sålunda 

förstå hur de upplever den.43 Att beskriva uppfattningar om bedömningsmatriser i olika 

kategorier är sålunda vårt syfte.  

Vi delar den fenomenografiska grundsynen att det inte går att studera den empiriska 

verkligheten, i sig. Detta gäller i synnerhet då det som skall studeras är uppfattningar om ett 

fenomen. I detta fall lärarens och elevernas olika uppfattningar om bedömningsmatriser. I och 

med införandet av de nya ämnesplanerna, kursplanerna, betygsystemet har lärarna fått helt nya 

styrdokument att förhålla sig till. Bedömningsmatriser är en integrerad del av dessa styrdokument. 

Bedömningsmatriserna finns där oavsett vad lärarna tycker om det, och detta måste de förhålla 

sig till. Deras uppfattning om bedömningsmatriserna kommer i sin tur att påverka deras 

undervisning och bedömning. Vi vill därför i denna studie, studera just detta, lärarnas och 

elevernas olika uppfattningar om bedömningsmatriserna. 

                                                 

40 Marton, Ference & Booth, Shirley, Learning and awareness, Erlbaum, Mahwah, N.J., 1997, s. 113. 
41 Ibid, s. 117f. 
42 Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen, Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2007 s. 157. 
43 Marton, Ference & Booth, Shirley, Learning and awareness, Erlbaum, Mahwah, N.J., 1997 s. 113. 
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Den fenomenografiska analysen 

Under intervjun vill den fenomenografiska forskaren undersöka hur informanten erfar eller 

uppfattar fenomenet i sig.44 Inom fenomenografin används beskrivningskategorier för att 

karakterisera de olika uppfattningar som individer eller grupper hyser om samma fenomen. Det 

är också dessa beskrivningskategorier som är det huvudsakliga resultatet.45 Efter att intervjuerna 

har transkriberats skall materialet analyseras, detta sker genom att man i materialet söker efter 

utsagor (citat) som är relevanta för frågeställningen, dessa utsagor skall sedan analyseras utifrån 

sin kontext. Innehållet i utsagorna skall sedan jämföras, detta sker genom att de skillnader och 

likheter som framkommer i utsagorna ställs mot varandra.46 

Det finns enligt Uljens olika sätt att systematisera beskrivningskategorierna på, det horisontala 

systemet, det vertikala systemet och det hierarkiska systemet.47 

Inom det horisontala systemet betraktas de olika beskrivningskategorierna som inbördes 

jämlika, de olika kategorierna är innehållsmässigt skilda från varandra, det vill säga de överlappar 

inte varandra och någon beskrivningskategori anses inte heller vara bättre eller sämre, 

beskrivningskategorierna befinner sig så att säga på samma nivå.48 

Utgångspunkten för det hierarkiska systemet är raka motsatsen, det vill säga, det går att 

rangordna uppfattningar utifrån hur utvecklade eller omfattande det är.49 

Beskrivningskategorierna är relaterade till varandra men ge uttryck för olika mer eller mindre 

utvecklade uppfattningar. De hierarkiska beskrivningskategorierna skall dock inte vara i förväg 

bestämda utan växer fram under analysen.50  

I det vertikala system så rangordnas uppfattningar utifrån hur dessa förändras över tid. Det 

vertikala systemet kräver alltså att intervjuer görs vid två separata tillfällen. Detta sätt att 

kategorisera fenomen lämpar sig främst i en utbildningssituation, då man vill undersöka hur en 

uppfattning förändras över tid, till exempel före och efter att någon fått information om en 

företeelse. Beskrivningskategorierna rangordnas sedan efter den förändring som skett över tid.  

Vår utgångspunkt i denna studie har varit att använda oss av det hierarkiska systemet. Det 

vertikala systemet har inte varit användbart, eftersom det för närvarande inte bedrivs, eller inom 

                                                 

44 Marton, Ference & Booth, Shirley, Om lärande, Studentlitteratur, Lund, 2000, s168. 
45 Uljens, Michael, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, Studentlitteratur, Lund, 1989, s. 46. 
46 Ibid, s. 44. 
47 Ibid, s. 47ff. 
48 Ibid, s. 46. 
49 Ibid, s. 50. 
50 Ibid, s. 51. 
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en snar framtid kommer att bedrivas, någon fortbildning om bedömningsmatriser på den skola vi 

kommer att göra våra intervjuer. Vårt val stod således mellan det horisontella och hierarkiska 

system. I och med att vi har bearbetat det empiriska materialet har vi sett kvalitativa distinkta 

skillnader i hur bedömningsmatriserna erfars. Det horisontella systemet föreföll inledningsvist 

lämpligast då vi såg stora svårigheter med att rangordna lärares uppfattningar; då en sådan 

rangordning föreföll normativ. Under analysen av materialet har vi dock bytt åsikt. En 

rangordning föreföll sig – tvärtom – tämligen naturlig då erfarenheten av matriserna varierade 

stort i fråga om komplexitet. 
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Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gymnasielärare och gymnasieelever erfar 

bedömningsmatriser. Deras uppfattningar kommer sedan kategorisera utifrån en 

fenomenografisk utgångspunkt.  

Problemformulering 

 

Vilka uppfattningar har gymnasielärare om bedömningsmatriser? 

Vilka uppfattningar har gymnasielever om bedömningsmatriser? 

Skiljer sig elever och lärares uppfattningar om bedömningsmatriser? 
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Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers och lärares uppfattning av ett specifikt fenomen, 

i detta fall bedömningsmatriser. I vår analys kategoriserar vi lärarnas och elevernas svar utifrån de 

olika aspekter som framkommit i intervjuerna. Mot denna bakgrund har vi valt halvstrukturerade 

intervjuer. Esaiasson skriver i Metodpraktikan att en av fördelarna med halvstrukturerade 

intervjuer är att de öppna frågorna ger informanten en möjlighet att själv utveckla sina 

resonemang, vi får därmed en större variation av svar samt en möjlighet att följa upp intressanta 

tankegångar51. Bo Wärneryd menar att den främsta fördelen med enkät som undersökningsmetod 

är att påverakandegraden är väldigt låg. Vidare menar Wärneryd att möjligheten att kategorisera 

svaren är betydligt bättre vid en enkätundersökning.52 Samtidigt säger Wärneryd att enkätstudier 

inte ger samma flexibilitet som forskare får vid användandet av intervjuer, dessutom riskerar 

felvariabeln att högre på grund av missförstånd.53  

  Genom att använda intervju som metod får vi som genomförare tillfälle att fånga upp 

informantens uppfattningar om bedömningsmatriser. Vidare menar Esaiasson att intervjuer ger 

ett djupare och mer avancerat resonemang mellan informant och genomförare54. Dessa 

resonemang har varit avgörande för vårt val av metod. 

 

    

  

                                                 

51 Esiasson, Peter, Metodpraktikan: kosten att studera samhälle, individ och marknad,(Stockholm, Norstedts juridik, 

2007), s283 
52 Wärneryd, Bo. Att fråga: Om frågekonstruktion vid intervjusökningar och postenkäter, (Örebro, Statiska 

Centralbyrån 1993), s. 13f. 
53 Ibid s. 13 
54 Ibid, s. 285f. 
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Intervjuguidens utformande kopplat till teoretiskt perspektiv. 

Intervjuguides utformande har till viss del byggt på det Claes Annerstedt säger om 

tillvägagångssättet vid val av teman i relation till hur en fenomenografisk undersökning bör göras. 

Annerstedt menar att intervjuguiden bör vara konstruerad på ett sådant sätt att den endast 

innehåller det väsentliga aspekterna tillhörande det område som ämnas undersökas55. Det 

väsentliga i vår intervjuguide är de presenterade huvudteman, som ringar in ett större område 

kopplat till syftet med hela studien, bedömningsmatriser. Vidare skriver Annerstedt att frågorna 

bör hållas öppna och till en början relativt allmänna för att senare konkretiseras, men framförallt 

bör man fokusera på att följa upp det som respondenten säger56. Detta kan göras genom att alltid 

försöka få respondenten att tänka efter noggrant. Frågor som: Hur tänker du nu? Kan du utveckla det 

du precis sa? Hur menar du nu? Finns det något du kan tillägga till det du precis sa? Samt att efter varje 

tema del, eller att efter avslutad intervju be intervjupersonen sammanfatta det denna har sagt. 

 En avsikt med intervjuguiden (se. bilaga) har varit att hela tiden försöka återkomma till samma 

typ av frågeställning, för att förmå informanten tänka utifrån olika infallsvinklar. Formativ -

summativ bedömning är tillexempel två olika sidor av hur matriser används, och är därför olika 

vinklar av samma fenomen. 

  Vidare har vår utgångspunkt varit att intervjuguide skall utformas så att den ger informanten 

goda möjligheter att utveckla olika perspektiv på bedömningsmatriser. Därför har vår avsikt varit 

att hålla frågorna inom varje tema breda och öppna för att ge respondenterna möjlighet ge olika 

infallsvinklar på vad en bedömningsmatris innebär för dem. Vi har sålunda lagt stor vikt vid att 

frågorna inte skall vara för snäva. Användandet av teman ger oss en godare möjlighet att urskilja 

kategorier som framkommit i förhållande till olika aspekter av samma fenomen. 

 Inför intervjun med eleverna har vi förberett en text om bedömningsmatriser, som enkelt och 

tydligt förklara vad en bedömningsmatris är för något. Syftet är att säkerställa att respondenten är 

införstådd i vad intervjuerna handlar om samt göra intervjupersonen tryggare. Vi har diskuterat 

argument emot att låta eleverna läsa en text; att vi genom texten skulle leda dem i deras 

tankebanor och därför skapa intervjusvar påverkad av oss. Men vi lutar oss emot Wärneryd som 

skriver att genom att skapa en intervjusituation som är normmässigt befriad, alltså med hjälp av 

intervjufrågorna försäkra intervjupersonen om att det är uppfattningar om fenomenet i sig som är 

intressant, inte hur djup kunskap om fenomenet det har.57 Vår uppfattning är att genom att 

                                                 

55 Annerstedt, Claes, Idrottslärarna och idrottsämnet, utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt perspektiv, (Göteborg, 

Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet, 1991), s172. 
56 Ibid, s173. 
57 Wärneryd, 1993, s.82 
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orientera våra intervjupersoner förenklar vi för dem under intervjun. Syftet med studien är 

bedömningsmatriser, därför bör intervjuguiden vara utformad till hjälp både för genomförare och 

informant. 

Urval 

Beroende på vad som undersökts varierar vilka som skall intervjuas. I denna uppsats avses att 

undersöka lärares uppfattningar om matriser. Kihlström skriver i Fenomenografi som forskningsansats 

att är det en viss grupps uppfattningar inom ett visst fenomen som skall undersökas så väljs med 

fördel intervjupersoner som är insatta i området. Vidare menar Kihlström angående antalet 

intervjuer att man bör genomför så många intervjuer så att en mättnadskänsla uppstår.58 

  Bekvämlighetsurval är enligt Esaiasson en metod som används när man intervjuar personer 

som är lättillgängliga för den undersökning man utför.59 De informanter som kontaktats för 

studien är lärare vid en gymnasieskola i Uppsala, via dessa lärare fick vi förslag på elever som 

skulle kunna tänkas vara intresserade av att delta. Vidare är studien byggd på något som 

Esaiasson kallar för intensitet. Vilket innebär att man vid urvalet väljer person som anses ha god 

kunskap inom det ämnet som skall undersökas.60 De personer som vi intervjuat har alltså 

kunskap om bedömningsmatriser, de har alla arbetat med bedömningsmatriser på gymnasiet och 

kan därför ge oss en djupare bild av de fenomen som ringar in området. Då vi ser vår studie som 

en pilotstudie för gymnasielärare och elevers uppfattningar om bedömningsmatriser har alla 

intervjuer utförts på en skola. Studien bygger på intervjuer med 6 ämneslärare på gymnasiet och 6 

elever som alla har erfarenhet av bedömningsmatriser. 

  

                                                 

58 Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen, Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2007 s. 160 
59 Esiasson 2007, s .214 
60 Ibid. s. 291 
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Bearbetning och analys 

Den fenomenografiska analysen grundas i eftersökandet av variationen i uppfattningarna om ett 

fenomen. I denna studie har vi intresserat oss för bedömningsmatriser.61 Empirin har, som 

beskrivits tidigare, insamlats genom intervjuer. Den insamlade empirin har sedan lästs, diskuterats 

och kategoriseras åtskilliga gånger för att söka efter djupare förståelse av informanternas svar 

kring fenomenet. Den fenomenografiska förståelsen av ett material framträder genom 

reflektioner och genom att genomförarna bearbetar och konfronterar materialet i ett försöka att 

ta fram kvalitativt åtskilda beskrivningskategorier. 

  I vårt försöka att skapa kvalitativt åtskilda beskrivningskategorier har vi använt oss av Martons 

tre kriterier för att säkerställa den hierarkiska struktur och relation mellan informanternas svar 

och de tolkade kategorierna. Det första kriteriet innebär att alla kategorier skall ha en tydlig 

relation till vad studien ämnar undersöka. Med andra ord innebär detta att den framtagna 

kategorin säger något distinkt om fenomenet. Det andra kriteriet innebär att det måste finnas en 

logisk relation mellan de olika kategorierna. Denna relation tar sig uttryck i att 

beskrivningskategorierna är framskrivna på ett tydligt hierarkiskt sätt. Det sista kriteriet innebär 

att man inte skall övertolka sin empiri. Studien skall alltså på ett sparsamt sätt ta fram endast de 

mest tydliga kategorier.62 

  Vår bearbetning har skett genom att alla intervjuer har transkriberats, detta för att tolka 

materialet och ta fram kvalitativt åtskilda beskrivningskategorier. Alla intervjuer har skett på den 

skola där lärarna och eleverna arbetar och pågått mellan 15-30 minuter. Vi har fördelar arbetet på 

så sätt att en har varit huvudansvarig för intervjuer med lärare och den andra har varit 

huvudansvarig för interjuver med elever. Därefter har den som genomfört intervjuerna 

transkriberat och analyserat materialet.  

  Metoden för att ta fram kategorier ur vår empiri skedde i flera steg. Först lästes empirin av den 

som transkriberat intervjuerna. Därefter markerades olika citat i texten som uttryckte olika 

perspektiv av bedömningsmatriserna dessa citat grupperades därefter i olika 

beskrivningskategorier. Citaten klipptes sedan ut och sedan fick den som inte var ansvarig för 

denna analys i uppgift att placera citaten i de olika kategorierna. Utfallet av denna arbetsmetod 

vad god och samstämmigheten mellan citat och kategori var hög. 

                                                 

61 Larsson, Staffan, Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986 s.31. 
62 Marton, Ference & Booth, Shirley, Om lärande, Studentlitteratur, Lund, 2000 s.164f. 
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 Resultat och analys har genomgående många citat, detta för att visa på att kategorin är skapade 

från den empirin som kommit genom de intervjuer som har gjorts. Citaten används som 

utgångspunkt för att förklara och beskriva varför en beskrivningskategori valts. 

Etiska aspekter 

Då vår studie undersöker elever och lärares uppfattningar om bedömningsmatriser kommer deras 

personliga åsikter att bli synliggjorda genom citat. Därför kommer denna studie och intervjuer 

bygga på de Forskningsetiska principer utgivna av Vetenskapsrådet.63 Vid varje intervju har vi 

försäkrat oss om att respondenten har fått tillräckligt med information om vad arbetet handlar 

om samt försäkra dem om deras anonymitet. Vad detta innebär är att informera informanterna 

om deras anonymitet, att intervjun är frivillig samt att det när de vill kan avbryta intervjun. Vi har 

vidare upplyst dem om att det när som helst efter att intervjun är gjord kan meddela oss om att 

de inte vill att intervjun skall användas. Med andra ord kommer vi att följa forskningens 

nyttjandekrav, vilket innebär att all data endast kommer användas i forskningssyfte.64 

Intervjupersonernas konfidentialitet kommer skyddas genom att inte återge namn, eller 

personuppgifter i arbetet. En annan aspekt av konfidentialitet innebär att inspelat material kommer 

förvaras oåtkomligt för allmänheten samt skyddat från kommersiellt användande.65 

Ansvarsfördelning 

Den ansvarsfördelning som gjorts i denna studie innebär att Rickard Lorenzen har skrivit resultat 

och analys kopplat till intervjuerna med eleverna, Vilhelm Norén har skrivit resultat och analys 

kopplat till lärare intervjuerna.  

Validitet och reliabilitet 

Avsikten med validitet i en forskningsstudie är att mäta det som ämnas mätas; med andra ord 

innebär validitet att studien har ett syfte som är formulerat på ett sådant sätt att det stämmer 

överens med det insamlade empiriska data.66 

  En annan aspekt av validitet är frågan om tillförlitlighet. Tillförlitlighet i en intervjustudie 

innebär att genomförarna kontrollerar att det som informanterna säger har uppfattats rätt; 

                                                 

63 Codex.Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2011. 
64 Ibid. s.14. 
65 Ibid. s.12. 
66 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2007 s.63 
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genomförarna ställer alltså följdfrågor för att säkerställa kvalitén. 67 Genomförarnas uppgift blir 

sedermera att vid analys och tolkning av data ta hänsyn till faktorer som kan ha påverkat 

informanten; är svaren rimliga, trovärdig, kan informanten ha mörklagt svar av någon anledning? 

Sådant kan upptäckas genom att undersöka inkonsekvenser i en informations svar vid 

bearbetning av data.68 

 Vi som genomförare har haft som utgångspunkt att vara pålästa inom vårt område, därigenom 

begränsa och minska risken för missförstånd mellan oss och de som informerar, när det kommer 

till områden som begrepp och intervjuguide. För att säkerställa så hög validitet som möjlig har vi 

vid intervjuerna använt diktafon, vi diskuterade vidare om vi båda skulle närvara vid intervjuerna, 

för få en bättre förståelse av vad informanten säger och för att kunna följa upp frågor bättre. Vi 

valde dock att inte göra så då vi var oroliga för att två genomförare skulle medföra att 

informanten skulle känna sig mindre fri att säga vad den verkligen tänker. 

 Reliabilitet innebär att undersökningar gjorda med samma mätinstrument uppvisar samma 

resultat. Beskrivet med andra ord, innebär reliabilitet att en studie bör kunna göras om vid flera 

tillfällen utan att få avvikande resultat.69 

  Reliabiliteten vid en intervjustudie förbättras genom att genomförarna i sin förberedelse och 

genomförande är noggranna med att undvika ledande frågor. Mot den bakgrunden har vi försökt 

att konstruera en intervjuguide och intervjusituation där vi använder öppna frågor. Därför är 

återupprepning och noggrannhet viktigt för att säkerställa undvikande av missförstånd. Ett annat 

sätt att säkerställa reliabilitet görs genom transkribering. Vidare ger transkribering oss en frihet att 

koncentrera sig på ämne, frågor och uppföljning. 70 

  

                                                 

67 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 262-
264. 
68 Ibid. 268. 
69 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 2. uppl., Liber, 

Stockholm, 2007 s. 75. 
70 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 

s. 195ff. 
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Resultat och analys - Lärare 

Utgångspunkten för fenomenografin är, att för att vi skall förstå hur en människa hanterar ett 

problem eller en situation så måste vi förstå hur de erfar problemet eller situationen.71 Ingen 

människa kan helt och fullt samtidigt förhålla sig till alla relevanta aspekter av ett fenomen. Dem 

fenomenologiska utgångspunkten är således att beskriva och kategorisera olika sätt att begripa 

eller uppfatta en situation på, fenomenet. Beskrivningskategorier är därmed olika sidor av 

fenomenet i sig. 72 

 

Beskrivningskategorier lärare 

Bedömningsmatriser uppfattas generellt som ett verktyg av de intervjuade lärarna, det som vi 

finner spännande här är att bedömningsmatriser erfars som ett verktyg på flera olika sätt. I denna 

uppsats kommer vi att diskutera dessa olika förståelse. 

 De lärare som har intervjuats har alla gett eleverna en matris i början av en kurs, denna matris 

har bestått av fyra kolumner, ett med kunskapskraven och de tre övriga med betygen E, C och A. 

Kolumnerna med betygen har varit helt tomma och ”fyllts i” när eleven har uppnått ett 

kunskapskrav (Bilaga 1). Eleven kan därigenom hela tiden följa med i hur den ligger till. 

 Vårt empiriska material resulterade i sex olika kategorier. Dessa olika kategorier uppvisar olika 

nivåer av komplexitet. Den första kategorin och sista kategorin (K1 och K4) är kvalitativt helt 

skild från de övriga kategorierna K1 genom att matriserna uppfattas som att de befriar läraren 

från ansvar. De två därpå följande kategorierna beskrivas som två nivåer av komplexitet, så till 

vida att K2:2 är en mer komplex kategori än K2:1 På samma sätt är K3:1 en mindre komplex 

förståelse än K3:2.  

 

K1 Bedömningsmatris som ansvarsfrihet 

K2:1 Bedömningsmatris som verktyg för tydlighet 

K2:2 Bedömningsmatris som skenbar tydlighet 

K3:1 Bedömningsmatris som verktyg för likvärdighet 

K3:2 Bedömningsmatris som skenbar likvärdighet 

K4 Bedömningsmatris som verktyg för formativ bedömning 

 

                                                 

71 Marton, Ference & Booth, Shirley, Learning and awareness, Erlbaum, Mahwah, N.J., 1997, s. 146 
72 Ibid, s. 162f 



27 
 

Bedömningsmatris som ansvarsfrihet (K1) 

Matriserna ses i denna kategoris som ett stöd för läraren. Genom matrisernas anser sig läraren få 

ett stöd som förenklar en av lärarens huvuduppgift, att bedöma eleven. Eftersom matrisens 

innehåll upplevs ge tydligare och mer konkreta riktlinjer för vad en kurs skall innehålla erfar 

läraren en större säkerhet i sin bedömning.  

 

Det har blivit enklare att formulera kommentarer tack vare kunskapskraven som de är 

formulerade nu eftersom man behöver ju egentligen bara använda sig av de formuleringar 

som redan finns i matriserna. 

 

Synen här är alltså att läraren inte längre själva behöver konstruera kommentarer för att bedöma 

eleven, kommentarerna är i och med användandet av matriserna redan så att säga formulerade, 

det är bara för läraren att klippa och klistra.  

 

Förut fick man ta Skolverkets krav å bryta ner dem, sätta egna ord på det och försöka 

sortera det på något sätt. […] Nu behöver jag inte går in och skriva om skolverkets krav, 

det är svart på vitt, det här är vad skolverket säger och jag kan kommunicera det. 

 

Åter igen ser vi hur matrisen erfars som ett verktyg för förenkling. Istället för att själv arbeta med 

kunskapskraven och formulera egna syften kan läraren använda sig av de av skolverket givna 

kunskapskraven rakt av. Denna uppfattning av matriser upplevs som mycket positivt, det har 

blivit enklare eftersom läraren inte själv behöver stå för formuleringen, den kommer uppifrån, 

från någon annan. Ansvaret vilar sålunda inte längre på läraren, är eleverna missnöjda så kan 

läraren säga: skyll inte på mig, det är inte jag som har formulerat kraven, det är skolverket.  
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Bedömningsmatris som verktyg för tydlighet (K2:1)  

I denna kategori uppfattas matriserna som ett verktyg för tydlighet. Matriserna bidrar till 

tydlighet, om de används på rätt sätt. Läraren får genom matrisen en tydlig bild av vad de skall 

fokusera på under kursens gång. Genom att alla kunskapskrav finns tillgängliga på ett papper hela 

tiden, tydligt uppställt erfar läraren uppdrag tydligare. Det som skiljer denna kategori från K1 är 

att matrisen se som ett verktyg för att förbättra både för läraren och eleven inte som någonting 

som först och främst förenklar lärarens arbete.  

 

Genom matriserna blir [kunskapskraven] tydligare uppställt, jag kan tycka att genom 

matriserna så blir det tydligare visuellt uppställt. 

 

Eftersom eleven får en egen matris som under kursens gång som fylls i då det har uppfyllt något 

av kurskraven menas det att eleven också får en tydligare bild av vad de skall prestera. Det får 

hela tiden en möjlighet att vara med och ta del av sin utveckling, I de gamla kurserna användes 

inga matriser, läraren gjorde istället anteckningar, som summerades i slutet av kursen varvid 

eleven fick ett betyg tilldelat sig. I och med användandet av matriser, får eleven hela tiden, efter 

varje uppgift eller övning ta del av sitt resultat genom att något fält på matrisen fylls i. Detta 

beskrivs då som att matrisen ger en tydlighet genom transparens. Transparensen används som ett 

sätt att förklara skillnaden mellan de gamla kurserna och det nya. Matriserna bidrar då alltså till en 

mer transparent betygsättning. Denna tydlighet menas bidra till att betyget, för eleven blir mindre 

slumpmässigt. 

 

Det skall inte vara att man drar en lott och wow det blev ett VG utan man skall veta hela 

tiden, man skall veta vad som förväntas, det skall vara transparant hela vägen. 

 

Uppfattningen är att eleven inte bara vet vad som förväntas utan även hela tiden kan följa med 

och se hur det lyckades med det som förväntades. Matriser anses av lärare vara ett verktyg för att 

få en tydligare bild av vad eleven skall uppnå under en kurs, denna tydlighet upplevs av läraren 

som positiv både ur elevens och lärarens perspektiv. Ett citat som får beskriva denna syn är: 

 

eftersom eleven vet vilka moment de har uppfyllt och vilka moment de inte har uppfyllt … 

man får hjälp att hålla koll på det 
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Detta verktyg för tydlighet som bedömningsmatriserna anses vara anses även bidra till att aktivera 

eleverna, tydligheten i form av en matris som hela tiden är tillgänglig får eleven, där de kan följa 

sin progression, anses innebär att det blir lättare för eleven att ta ett eget ansvar för sina studier. 

 

man lägger över ansvaret på eleverna de har sina matriser som de kan få ut när de vill de får 

därmed också ett ansvar för sina studier. 

 

Bedömningsmatris som skenbar tydlighet (K2:2) 

Utöver att vara ett verktyg för tydlighet finns det en uppfattning att bedömningsmatriser 

tvärtemot ger en falsk tydlighet. Denna kategori ger sålunda en mer komplex bild av matriserna 

än K2:1 gör. Matriserna kan vara ett verktyg för tydlighet, men bara det faktum att det matriserna 

ger struktur så betyder det inte att eleverna förstår innehållet. 

 

Bara för att det står tydligt uppradat och strukturerat i en matris så betyder det inte att 

eleven förstår innehållet och då måste jag kanske göra uppgiftsspecifika förklaringar av 

matriserna. 

 

Denna oro är ständigt återkommande förståelse av matriserna, bedömningsmatriser som en 

skenbar tydlighet. Det verkar bara som om matriserna bidrar till tydlighet, ur ett strukturellt 

perspektiv framstår det som tydliga de finns där på ett papper tydligt, men det är inte den fysiska 

formen som skapar tydlighet, tydligheten är beroende av innehållet och innehållet är otydligt och 

öppet för tolkning.  

 

jag tror inte att eleverna förstår vad de olika graderna… Vad det betyder. De vet inte vad 

nyanserat betyder, och nyanserat betyder dessutom olika i olika moment under kursen 

 

Tanken är att eleven och läraren genom matrisens fysiska form ger en skenbar tydlighet, men att 

matriserna fortfarande är otydliga eftersom ord som översiktligt och nyanserat inte definieras i 

betygskraven. Ett strukturerat sätt att presentera innehållet medför enligt denna uppfattning inte 

med nödvändighet att dess innehåll blir tydligare, det nya kunskapskraven består också av 

begrepp och dessa måste som alla andra begrepp tolkas.  

 

jag tror att det finns en fara med de här kurstäckande matriserna att det finns en fara med 

det att man just för att det är visuellt strukturerat i boxar man kan kryssa, i så tror man 

liksom att också innehållet också är tydligt fast det är lika otydligt. 
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Tvärtom anses det finnas en risk att matriserna genom sin strukturella och visuella form upplevs 

som tydliga, denna upplevda tydlighet riskerar att leda till att begreppen i matriserna inte 

problematiseras och konkretiseras, vilket istället medför att eleverna egentligen inte alls vet vad de 

skall prestera för att få ett visst betyg. Matriserna blir då enbart ett uttryck för summativ 

bedömning, samtidigt som läraren tror att användningen av bedömningsmatriserna är ett 

hjälpmedel för formativ bedömning av eleven.  

 

Bedömningsmatris som verktyg för likvärdighet (K3:1) 

En aspekt av lärarrollen som ständigt återkommer under våra intervjuer är likvärdigheten. En 

förståelse av matriserna är att de är kan hjälpa läraren att göra likvärdiga bedömningar. I någon 

mening erfars bedömningsmatriserna i denna kategori som mer komplex än K2:1 och K2:2, 

såtillvida att tydlighet anses vara ett nödvändigt villkor för likvärdighet. Matrisen ger läraren ett 

verktyg för likvärdighet eftersom matriserna bidrar till att elever får de betyg de borde får.  

 

För att jag tycker det är ett bra verktyg för likvärdighet, att jag bedömer att jag 

 har större chans att bedöma elevernas kunskaper likvärdigt och mer objektivt 

 

Matriserna betraktas som förmedlare av tydlighet genom att läraren får ”svart på vitt” vad de skall 

ta upp under kursens gång. Denna tydlighet menas öka lärarens möjlighet att bedöma eleverna på 

samma sätt. Tydlighet blir sålunda en grund för möjligheten att göra en likvärdig bedömning. Här 

ställs de nya kurskraven formulerad i matriser emot de gamla kursmålen som upplevs som 

”luddiga”. De nya kurskraven blir genom matrisernas struktur ett uttryck för objektivitet.  

 

syftet [med bedömningsmatriser] är att de skall få hjälp att nå de betyg de strävar efter, att 

undervisningen och bedömningen är transparant så att de inte behöver gissa vad jag lägger 

vikt vid eller vad jag bedömer eller vad kursen skall innehålla 

 

Samma syn återkommer här; matriser är ett verktyg för likvärdighet, läraren menar att matrisens 

syfte är tydlighet. Tydligheten hjälper eleven att nå de betyg den eftersträvar. Tydligheten uppnås 

genom transparens. Kurskraven blir genom matrisifiering tillgänglig för alla. Eleven behöver inte 

längre gissa sig till vad läraren lägger vikt vid, vilket vi förstår som ett uttryck för likvärdighet, alla 

elever skall ha samma möjlighet att nå det betyg de eftersträvas.  
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Bedömningsmatriser som skenbar likvärdighet (K3:2) 

I den bästa av alla värdar ger matriserna lärarna förutsättningar att bedöma eleverna likvärdigt, 

men så som matriserna används är det inte med nödvändighet ett verktyg för likvärdighet. För att 

matriserna skall bidra till genuin likvärdighet – att alla elever oavsett vilken skola eller lärare det 

har – krävs det en diskussion mellan lärarna om hur matriserna skall användas. Erfarenheten är 

dock att så inte är fallet, som matriserna används idag har varje lärare sin egen förståelse av 

betygskraven detta leder till att och vad som krävs av eleverna för att uppnå ett visst betyg.  

 

[matriserna ger] oss förutsättningar att bedöma eleverna likvärdigt men om vi aldrig 

diskuterar hur vi jobbar med matriserna och vad de olika graderingarna eller nivå, 

graderingarna betyder så blir det ändå aldrig likvärdig 

 

De menas att ett nödvändigt villkor för att överhuvudtaget prata om likvärdighet är att eleverna 

skall kunna kräva av lärarna att de har en gemensam syn på hur matriserna skall förstås. En 

förutsättning för detta är dock att lärarna på skolan får tid och har intresse av att diskutera 

bedömning med varandra. Likvärdigheten ökar om alla är medvetna om vad det gör och varför 

det gör det. 

 

Bedömningsmatriser som verktyg för formativ bedömning (K4) 

Bedömningsmatrisen uppfattas som ett stöd, ett verktyg för läraren och eleven och som 

ett betygsdokument där eleven kan se hur denne ligger till, matrisen förbättrar dock 

möjligheten för läraren att jobba formativt, men matrisen anses inte vara formativ i sig, 

utan snarare ett  

 

De kursmatriser som skolverket har gjort, de skulle jag säga är av summativ karaktär, man 

summerar vad eleverna har gjort hittills, eller i slutat av kursen, men nej, de fungerar inte 

formativt för att de är generella formuleringar och eleven blir inte bättre av generella 

formuleringar. 

 

Bedömningsmatriserna anses däremot vara ett utmärkt verktyg för lärare som vill arbeta 

formativt. Matrisen ses som en möjlig utgångspunkt för den formativa bedömningen, någonting 

att bygga den formativa bedömningen på, matrisen som fysiskt objekt möjliggör för läraren att på 
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ett konkret sätt, i dialog med eleven förklara vad eleven måste utveckla för att nå ett högre betyg, 

lärarens feedback kan då direkt kopplas till det som eleven har gjort.  

 

Jag tycker jag har fått ett jättebra redskap här. Har man inga matriser så är det svårt att 

prata med eleverna. Matriser ger svart på vitt hur de ligger till. Jag tror för egen del att 

matriserna är medlet för formativ bedömning, matriserna har ju inget egenvärde. 

 

Denna syn på bedömningsmatriser har medfört att poängprov helt har förlorat sitt syfte, är 

utgångspunkten att matrisen är ett hjälpmedel för formativbedömning, ett hjälpmedel för att 

eleven skall fortsätta utvecklas och kunna nå de andra högre betygen så är poängsättning av ett 

prov enbart av summativ karaktär, poängen hjälper inte eleven att utvecklas utan säger bara vad 

eleven rent faktiskt har presterat. Ett prov där eleven får ett summa poäng blir således ur detta 

perspektiv meningslöst: 

 

man måste helt enkelt ge dem feedback och det är det jag tycker är det bästa med 

betygsmatriserna, man ger feedback så att eleverna kan fortsätta utvecklas. 15 poäng av 30, 

bra jobbat! säger ju ingenting om hur man skall göra för att utvecklas till en högre nivå 
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Resultat och analys – Elever 

Under denna del skrivs analysen av elev intervjuerna fram. 

Beskrivningskategorier elever 

Bedömningsmatriser uppfattas generellt av eleverna som något de med nödvändighet måste 

förhålla sig till. Vi kunde ur vårt empiriska material urskilja två kvalitativt skilda kategorier, de 

som erfor matriserna som i grunden komplicerade och de som erfor matriserna som 

okomplicerade. Nedan kommer vi att analysera deras olika förståelse. 

 Vår förförståelse var att alla lärare på den skola där vi gjorde intervjuerna använde sig av 

matriser, så visade det sig dock inte vara. Elevernas erfarenheter av matriser var betydligt mer 

begränsad än vad vi trott. De elever som har intervjuas har alla erfarenhet av lärare som använder 

sig av matriser. Dock i olika stor utsträckning. Den minsta gemensamma nämnaren är att alla 

elever under sin studiegång på skolan, i vart fall under någon kurs, har fått återkommande 

återkoppling av sina prestationer i matrisform. Eleven har därigenom kontinuerligt haft möjlighet 

att följa med i hur den ligger till. 

 

Vårt empiriska material resulterade i fem olika kategorier. De olika kategorierna uppvisar olika 

nivåer av komplexitet. De tre första kategorierna beskriver tre olika nivåer av komplexitet 

såtillvida att KA:3 representerar ett mer komplext förhållningssätt till bedömningsmatriser än vad 

KA:2 gör och KA:2 representerar i sin tur en mer komplex uppfattning av bedömningsmatriser 

än vad KA:1 gör. De två därpå följande kategorierna, KB och KC beskriver två kvalitativt helt 

skilda sätt att erfara bedömningsmatriserna på. Det finns alltså inte någon hierarki mellan 

beskrivningkategorierna; KA, KB och KC. 

 

KA:1 Bedömningsmatriser är komplicerade 

KA:2 Bedömningsmatriser är komplicerade min lärare borde förklara 

KA:3 Bedömningsmatriser är komplicerade men bra när läraren förklarar  

KB Bedömningsmatriser är okomplicerade och bra 

KC Bedömningsmatriser är okomplicerade och dåliga 
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Bedömningsmatriser är komplicerade (KA:1) 

I denna kategori så erfars bedömningsmatriser som problematiska eftersom de innehåller ett 

språk som uppfattas som svåråtkomligt. Denna brist på förståelse tar sig hos eleven uttryck i 

frustration, en osäkerhet och oförståelse för vad som krävs av dem. Det som uppfattas som 

problematiskt är att läraren genom tillhandahållandet av matrisen ställer konkreta krav på eleven, 

krav som eleven inte anser sig ha någon möjlighet att tolka eller förstå. 

 

Men man förstod inte vad man skulle göra, vad det betydde, vad man skulle klara av, vad är 

nyanserat, vad betyder det? 

 

Eleven konstaterar helt enkelt att matriserna innehåller obegripliga ord och att detta är dåligt 

eftersom det innebär att de inte vet vad de skall prestera. Eleven reflekterar dock inte över någon 

lösning på problemet. Utan konstaterar helt sonika att orden är onödigt komplicerade. Eleven 

visar också frustration över att samtidigt som det införs bedömningsmatriser så införs det på 

samma gång ett mer komplicerat bedömningssystem med fem steg där det tidigare endast fanns 

tre. 

 

”Jag tycker det är fel, det borde vara tydligare, det gör det komplicerat, det ska vara 

spesiferat eller vad det nu heter, varför skall det vara så? Det räcker med att man får ett G, 

VG eller ett MVG” 

 

Frustrationen är tämligen allmänt hållen och riktar sig inte mot någon individ utan mot matrisen 

som sådan, som borde innehålla mindre komplicerade ord. Eleven gör dock ingen egen reflektion 

över vad annat ord för det innebär, utan kommer endast till en slutsats att orden är för svåra. 

Komplicerat för vissa elever är alltså en ytlignivå kopplat till ett för avancerat språk i matrisen. 

 

Jag förstår vissa, det är komplicerade ord, varför? När det finns ett annat 

ord för det. Varför använda det svårare, det är ju helt onödigt” 
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Bedömningsmatriser är komplicerade min lärare borde förklara (KA:2) 

Även i denna kategori så erfars bedömningsmatriser som problematiska eftersom de innehåller 

ett språk som uppfattas som svåråtkomligt. Formuleringarna i matriserna tar sig även i denna 

kategori uttryck hos eleverna i osäkerhet, oförståelse och frustration, men här riktas frustrationen 

mot läraren.  

 

Lärarna behöver förklara, om läraren förklarar ett ord, jag tänker va fan är jag efterbliven 

eller, men det är inte så, för jag vet själv, varför lägger de in ett så svårt, när de kan lägga in 

ett enklare, där alla förstår? Så läraren måste förklara, varför inte bara lägga dit ett vanligt 

ord? Jag fattar inte, jag personligen fattar inte. Jag förstår dem inte. 

 

Precis som kategorin KA1 erfar eleven en stark frustration över matriserna men frustationen 

riktas inte mot matrisen i sig, utan mot läraren. Eleven känner samma frustration men har 

samtidigt en lösning på problemet, att läraren förklarar för eleven hur eleven skall förstå 

kunskapskraven, eleven ser här läraren som en länk mellan sig själv och matriserna.  

 

Bedömningsmatriser är komplicerade men bra när läraren förklarar (KA:3) 

Även i denna kategori är frustrationen tydlig- matriserna har ett komplicerat språk - men här 

förefaller det som om frustrationen är mildare eftersom eleven upplever att läraren förstår att 

språket i matriserna är svårbegripliga och gör precis det som eftersträvas i den förra kategorin det 

vill säga förklarar begreppen på ett sådant sätt att eleven känner att den kan förstå orden i 

matrisen,  

 

Du har ju det framför dig, det du skall uppnå. Samtidigt står det ju inte, de skriver ju på ett 

sätt som inte alltid är förståeligt. Det blir lite jobbigt ibland, men min lärare förklarar ju så 

att vi skal förstå, han förklarar med våra ord.  

 

Det finns här en dubbeltydighet. Som uttrycks i att: ”Det är tydligt med matrisen men samtidigt 

otydligt.” Matrisen fysiska form som eleven hela tiden kan få ta del av där det svart på vitt kan se 

hur det ligger till gör att matriserna upplevs som tydliga, samtidigt så upplevs språket i matriserna 

som svårbegripliga men eleven upplever att den genom läraren får en beskrivning av vad som 

krävs av dem. Eleverna uttryck här alltså hur de upplever att de kan hantera sin frustation över 

matriserna, läraren blir bryggan mellan eleven och matrisen.  
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Bedömningsmatriser är okomplicerade och bra (KB) 

Ytterligare en kategori av erfarenhet är att matrisen upplevs som helt okomplicerad, matrisen är 

något positivt just för att den bidrar till samma tydlighet som i kategorin ovan, dock utan att 

språket upplevs som svårbegripligt, här erfar eleven istället att tydligheten är det centrala. 

 

Jag tycker det är rätt bra, du vet var du ligger och vad du skall klara av för att klara kurserna 

och få betyg 

 

Genom att eleven har ett papper framför sig där den kan se hur den ligger till upplevs matriserna 

som i någon mening garant för likvärdighet. Alla måste uppnå samma sak, det finns ett papper på 

det. Bedömningsmatrisen är alltså inte enbart till för att läraren skall se vart eleven befinner sig, 

utan eleven får också en bekräftelse på att läraren bedömer alla uppgifter likvärdigt. 

 

Att man liksom inte, det finns inga genvägar, det blir tydligare att man måste klara av vissa 

kunskapsmål för att få ett betyg, man kan inte få ett högre betyg bara för en grej, det krävs 

liksom mer, att man gör fler bra grejer.  

 

Detta papper anses också vara ett verktyg för eleven att kunna förbättra sina prestationer, om de 

hela tiden får feedback genom matrisen på hur de ligger till så vet de också vad de behöver 

förbättra för att få ett högre betyg, eleven känner här att de har kontroll över situationen.  

  Ytterligare en aspekt av matrisens som okomplicerade och bra är att det anses leda till 

valfrihet, de kan själva välja vad de vill satsa på, matrisen bidrar här till transparens som kan 

växlas in mot valfrihet. Om eleven gör det här så kommer den att få det här betyget. Det finns 

alltså en möjlighet för eleven att förutse sitt betyg och väga insats mot utdelning.  

 

Man får feedback och vet vad det är som krävs, man får feedback på ett helt annat sätt och 

man får tips på vad man skall göra för att få ett högre betyg. Ja om man inte hade matriser 

Skulle man ju inte veta vad som testas, det står vad man skall kunna.  

 

En annan elev beskriver kategorin kopplat till bedömningsmatriser med följande citat: 

 

Det fungerade jättebra förra året, för då fick vi hela tiden se vad vi uppnått, gör du det här 

och den här uppgiften och kompletterar så kan du få det här betyget, låter du det vara så 

för du det här betyget. 
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Även här kan vi se att matriserna av eleverna upplevs som något okomplicerat och att matrisens 

visuella tydlighet befinner sig i fokus, det finns en tydlig koppling mellan matrisen och lärarens 

återkoppling. Denna relation innebär sedermera att eleven förstår varför den får ett betyg och 

upplever därför matriser som något positivt. 

 

Bedömningsmatriser är okomplicerade och dåliga (KC) 

Ytterligare ett sätt att erfara bedömningsmatriser är att de är okomplicerade såtillvida att språket 

inte upplevs som något problem, däremot anses matriserna vara dåliga eftersom de kräver mer av 

eleven. Eleven måste hela tiden jämföra det den presterar med kunskapskraven. Det gamla 

betygssystemet anses då vara bättre eftersom det enligt denna syn inte kräver samma aktivitet från 

elevens sida. Elevens erfarenhet av matriserna i denna kategori skiljer sig från KB kategorin 

såtillvida att elevens fokus här ligger på prestation snarare än likvärdighet i bedömning.  

 

När jag gör ett arbete måste jag gå igenom pappret framför mig, har jag med det här, har 

jag med det här, det är bara onödigt med tid. 

 

 

Jag skulle haft högre betyg då (i det gamla betygssystemet) då skulle jag inte behöva tänka 

på att fylla i alla krav, nu när jag gör ett arbete nu måste jag gå igenom pappret framför mig, 

har jag med det å det, har jag med det här, det är bara onödigt med tid” 

 

I denna kategori är erfarenheten att de får arbeta mer för ett sämre betyg i det nya systemet än 

vad det fick göra i det gamla och det upplever det som dåligt. Att samma sak gäller för alla 

reflekteras det inte över. Vidare förefaller det vara så – oavsett – betygssystem att kraven på 

eleven ökar i gymnasiet jämfört med högstadiet.  
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Diskussion 

I denna del kommer vi diskutera bedömningsmatriser ur flera olika perspektiv. Vi inleder med att 

diskutera vår analys och vårt resultat i relation till tidigare forskningen, eftersom det inte finns någon 

forskning som explicit fokuserat på elever och lärares uppfattningar om bedömningsmatriser är 

vår intention att diskutera forskningens slutsatser i relation till hur lärare och elever erfar 

bedömningsmatriserna. Vidare kommer vårt avsnitt om analys och resultat att diskuteras i 

relation till vår bakgrund vi gör även en ansatt att diskutera vilka pedagogiska konsekvenser 

bedömningsmatriser har för arbetet i skolan. 

Tidigare forskning 

Något som vår empiri tydligt visar är att bedömningsmatriser fungerar som ett visuellt medel för 

att tydliggöra och hjälpa både elever och lärare i och vid bedömning. Denna aspekt kan vi även se 

i forskningen där det menas att bedömningsmatriser fungerar som ett medel vilket både förklara 

hur, vad, och varför en elev når eller inte når ett betyg. Samtidigt som denne eleven hela tiden är 

delaktig i sin egen bedömningsprocess.73 Vår empiri visar vidare att det därutöver finns en 

diskrepans mellan forskningens och lärarnas syn på bedömningsmatrisens funktion. I den 

forskning om bedömningsmatriser som vi har tagit del av är inställningen till användandet av 

bedömningsmatriser enbart positivt. I vårt empiriska material framkommer det emellertid en mer 

nyanserad syn på matriser., där matrisen anses ge en skenbar tydlighet. Även om både lärare och 

elever uppfattar bedömningsmatriser som ett visuellt medel och ett sätt att arbeta med 

progression i bedömning, visar det sig samtidigt att det finns stora skillnader på hur matriserna 

erfars. En uppfattning bland eleverna är att matriserna inte språkmässigt är tillräckligt tydliga, 

detta leder till att matriserna upplevs som obegripliga vilket i sin tur visar sig i frustration från 

elevens sida.  

 

                                                 

73 Lundahl, Christian, Bedömning för lärande, Norstedt, Stockholm, 2011 s. 93 
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Trovärdighet 

Inom forskningen anses det att trovärdigheten och likvärdigheten ökar i och med användandet av 

bedömningsmatriser74. Även objektiviteten och transparensen anses öka, vilket bidrar till att 

eleverna förbättrar sitt resultat.75 Även om vi i vår studie inte har haft som syfte att ställa lärarnas 

och elevernas uppfattning mot forskningens beskrivning av bedömningsmatriser, kan vi här se en 

tydlig skillnad. Där forskningen verkar vara relativt enad gällande de positiva uppfattningarna 

kring matriser visade vår studie en mer nyanserad bild. Informanterna säger att matriser leder till 

ökad transparens, tydlighet och likvärdighet och att matriser aktivera elevers involvering i 

processen av att blir bedömda. Samtidigt erfar både lärare och elever att matrisernas trovärdighet 

påverkas negativt av det faktum att de är otydliga; denna otydlighet anses bero på att de är skrivna 

med ett språk som av eleverna anses alltför avancerat och av lärarna alltför tolkningsbart. Något 

som alla intervjuade elever nämnde var just språkets alltför avancerade karaktär, vilket vi finner 

intressant; eftersom denna aspekt förbises av många lärare.  

Självbedömning 

Forskningen beskriver självbedömning som något nära relaterat till bedömningsmatriser. 

Anledningen till denna relation har framförallt att göra med att eleverna genom att bedöma sig 

själv och andra samtidigt förstår i ett senare skede varför den blir bedömd på ett visst sätt. 76 

Forskningen hävdar också öppenheten mellan lärare och elev förbättras genom självbedömning; 

då eleverna inför ett betygsamtal kommer med rätt förväntan, då denna har varit delaktig både i 

sin egen process men också genom att den har bedömt på sig själv och andra.  

  Fastän att forskningen verkar lägga stor koppling mellan bedömningsmatriser och 

självbedömning visade sig informanterna i vår studie inte alls göra den kopplingen. Ingen av 

informanterna reflekterade över den aspekten. Här ser vi en klar skillnad mellan vad som lyfts 

fram i forskningen och hur lärarna arbetar. 

  

                                                 

74 Ibid. s. 136 
75 Reza Rezaei A. & Lovorn M. Reliability and validity of rubrics for assessment 

through writing. College of Education, California State University. 2010 s.26 
76 Lundahl, Christian, Bedömning för lärande, Norstedt, Stockholm, 2011 s. 138 
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Uppfattningarnas pedagogiska konsekvenser 

Vårt empiriska material visar att bedömningsmatriserna erfars på flera olika sätt av både lärare 

och elever. Något som har varit tydligt är att lärarna betraktat matriserna utifrån tydlighet och 

likvärdighet medan för eleverna har fenomenet uttrycks i olika aspekter av begriplighet och 

obegriplighet. Lärarnas uppfattningar om tydlighet och likvärdighet problematiseras och erfars 

som skilda aspekter på komplexitet., skillnaden förefaller befogad då det är rimligt att förvänta sig 

att lärarna i sin yrkesroll reflekterat över matriserna i en helt annan utsträckning än vad eleverna 

gjort. 

 Vidare visar de kategorier som framkommit under intervjuerna att lärare uppfattar en sak på 

ett sätt medan eleverna uppfattar det på ett annat sätt. Ett konkret sådant exempel är lärarnas 

erfarenhet av matriser som tydliggörare av kurskraven. Vi finner att elevernas har en mer 

begränsade förståelse av fenomenet, lärare tror att eleverna har förstått vad, hur och varför de har 

en bedömningsmatris medan eleverna i våra intervjuer inte alls i samma utsträckning uppfattar 

matriserna som tydliggörare. Språket i matriserna framstår istället oftast som svårbegripligt vilket 

medför att matrisen som sådan kan upplevs som komplicera.  

 Syftet med bedömningsmatriser är enligt forskningen att tydliggöra och förenkla 

bedömningsprocessen samt att genom användandet av ett rutnät skapa explicita nivåer och 

transparenta steg mellan dessa nivåer.77 Samma uppfattning, även om lärarna reflekterar över 

svårigheten med bedömningsmatriser, är samställd med forskningen. En intressant aspekt av hur 

bedömningsmatriserna erfars är att det av lärarna anses bidra till att öka elevernas ansvarstagande. 

Denna erfarenhet av bedömningsmatriserna är inte alls lika stark hos eleverna, elevernas bild är 

snarare att bedömningsmatriser ofta är komplicerad, svåra och inte alls så tydliga. 

  En av lärarnas viktigaste uppgift är att hålla sig uppdaterad om pedagogisk forskning. 

Bedömningsmatriser är ett nytt medel som införts i skolan de senaste åren, det faller därför på 

lärare och skolledningen att granska och utveckla detta så att det på ett naturligt sätt kan 

integreras i undervisningen. Ur detta perspektiv blir skillnaden mellan lärares uppfattningar och 

forskningens beskrivning av bedömningsmatriser och hur eleverna uppfattar fenomenet 

intressant. 

  

                                                 

77 Jönsson, Anders, Educative assessment for/of teacher competency: a study of assessment and learning in the "interactive 

examination" for student teachers, School of Teacher Education, Malmö University s.54 
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Konklusion 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur gymnasielärares och gymnasieelever uppfattar 

bedömningsmatriser. Utifrån vårt empiriska material har vi kategoriserat lärarnas och elevernas 

uppfattningar om bedömningsmatriser i elva olika beskrivningskategorier, sex för lärarna och fem 

för eleverna. Lärarna ser främst matriserna som ett verktyg för tydlighet, likvärdighet och 

formativ bedömning, medan eleverna främst fokuserar på den språkliga aspekten av matriserna, 

vilken upplevs som svårbegriplig.  

  Lärarnas erfarenhet av matriser förefaller till stor del inte överensstämma med elevernas 

erfarenhet. I intervjuerna med lärarna fick vi intrycket av att de var reflekterande och nyanserande 

angående sina upplevelser av matriser. Eleverna däremot var tämligen fåordiga och till största 

delen negativa till matriserna. Vi skulle finna det önskvärt med en större studie på hur eleverna 

upplever användandet av matriser, samt en studie på varför det har den erfarenheten de har. Hur 

påverkar läraren elevens syn på matriser? Hur påverkas betyget av erfarenheten av 

bedömningsmatriser? Vår uppfattning är att i forskningen, i debatten och vid intervjuerna av våra 

lärare så framhålls matrisernas fördelar då de tydliggör kunskapskraven, förbättrar möjligheten till 

formativ bedömning, aktiverar eleven och så vidare. Dessa positiva effekter av 

bedömningsmatriser kan dock inte realiseras om elevens erfarenhet är att bedömningsmatriserna 

är svårbegripliga.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Bedömningsmatris 

SAMHÄLLSKUNSKAP 1B NAMN:  
 

KUNSKAPSKRAV E C A 

Kunskaper om det samhällsvetenskapliga stoffet   
Eleven kan redogöra för de historiska 
förutsättningarnas betydelse och dra 
slutsatser om hur nutida 
samhällsförhållanden, påverkar och 
påverkas av individer, grupper och 
samhällsstrukturer. 

Översiktligt och 
med enkla slutsatser 

Utförligt och med 
välgrundade 
slutsatser 

Utförligt och 
nyanserat och med 
välgrundade och 
nyanserade slutsatser 

Eleven kan redogöra för och analysera 
olika samhällens organisation och 
samhällsförhållanden  

Översiktligt Utförligt Utförligt och 
nyanserat 

samt de bakomliggande idéerna.    

I sin analys förklarar eleven samband 
och drar slutsatser om likheter och 
skillnader mellan olika samhällens 
organisation. 

Enkla samband och 
enkla slutsatser 

Välgrundade 
slutsatser 

Komplexa samband 
och välgrundade 
slutsatser 

Eleven kan redogöra för de mänskliga 
rättigheterna. 

Översiktligt Utförligt Utförligt och 
nyanserat 

Samhällsvetenskaplig metod     

Eleven kan analysera samhällsfrågor och 
identifiera orsaker och konsekvenser. 

Någon orsak och 
konsekvens 

Några orsaker och 
konsekvenser 

Flera orsaker och 
konsekvenser 

I analysen använder eleven 
samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, 
modeller och metoder. 

Med viss säkerhet Med viss säkerhet 
samt värderar dem 
med enkla 
omdömen 

Med säkerhet samt 
värderar dem med 
nyanserade omdömen 

Eleven diskuterar orsakerna och 
konsekvenserna samt möjliga lösningar 
på samhällsfrågorna. 

Översiktligt Utförligt Utförligt och 
nyanserat 

Eleven kan ge argument för sina 
ståndpunkter och värderar med 
omdömen andras ståndpunkter 

Enkla argument och 
enkla omdömen 

Välgrundade 
argument och enkla 
omdömen 

Nyanserade argument 
och nyanserade 
omdömen 

Privatekonomi       

Eleven kan redogöra för individens 
rättigheter och skyldigheter i rollen som 
konsument, förhållandet mellan 
hushållets inkomster och utgifter, 
tillgångar och skulder samt för 
sambanden mellan den privata 
ekonomin och samhällsekonomin. 

Översiktligt Utförligt Utförligt och 
nyanserat 
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Bilaga 2. Intervjuguide – Lärare 

Läraren 

Utbildning? 

Yrkeserfarenhet? 

Antal år inom yrket? 

 

Arbetet med Matriser  

Vad är bedömningsmatriser? 

Skulle du kunna berätta hur du arbetar med bedömningsmatriser? 

Varför använder du bedömningsmatriser? 

Vad är syftet med bedömningsmatriser? 

Beskriva en situation där bedömningsmatriser används. 

Hur tänker du kring bedömningsmatriser och tydlighet? 

Hur tänker du kring bedömningsmatriser och struktur? 

Hur tänker du kring bedömningsmatriser och betyg? 

Hur tänker du kring bedömningsmatriser och elevens förståelse? 

Bedömning 

Formativ/Summativ bedömning 

Hur skulle du beskriva formativ och summativ bedömning? 

(Vår definition (intervjuare) (diskussion)) 

Hur förhåller sig bedömnings matriser till begreppen? 

Själv- kamrat- och sambedömning 

Hur tänker du kring självbedömning? 

Kan du ge ett exempel på en situation? 

(Vår definition (diskussion)) 

Hur tänker du kring kamratbedömning? 

Hur tänker du kring sambedömning 
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Bilaga 3. Intervjuguide – Elev 

Intervjuguide – Elev 

Uppvärmning 

 Ålder? 

 Intressen? 

 Utbildning? 

Bedömning 

 Hur beskriver läraren tillvägagångssättet vid bedömning av en

 inlämning/prov? 

 Hur uppfattar du att läraren arbetar med bedömning i undervisningen? 

 Hur uppfattar du tydligheten i din lärares bedömning? 

Bedömningsmatriser 

Kan du beskriva en bedömningsmatris? 

- Är utformning av era matriser tydlig? 

 Hur används bedömningsmatriser av dina lärare? 

 Uppfattar du att bedömningsmatriser gör dina studier bättre? 

 Gör bedömningsmatriser arbetet i skolan mer begripligt? 

 När i skolarbetet används matriser? (prov, skriftliginlämning, muntlig,

 presentationer? 

 Hur skulle du beskriva att du får respons efter ett inlämnat arbete 

 kopplat till matrisen? 

Självbedömning 

 (Förklara vad självbedömning är om eleven inte vet) 

 Vad innebär självbedömning för dig? 

 Hur uppfattar du självbedömning i undervisningen? 

 Uppfattar du att självbedömning gör lärarens bedömning av dig mer

 begriplig? 

  

 


