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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur en grupp gymnasielärare erfar 

bedömningsmatriser i Gy 11. Mitt teoretiska perspektiv har varit fenomenografiskt. Utifrån 

kvalitativa samtalsintervjuer har jag kategoriserat lärarnas uppfattningar i tre kvalitativt distinkta 

beskrivningskategorier; där matriserna uppfattas som ett verktyg för eleven, ett verktyg för läraren 

och ett verktyg för att uppfylla ämnesplanen. Sammantaget har jag upptäckt nio olika kategorier. 

Jag har använt mig av ett hierarkiskt system, vilket innebär att de nio framskrivna kategorierna 

har rangordnats utifrån hur utvecklade och nyanserade uppfattningarna är. De kvalitativt distinkta 

kategorierna och hierarkin presenteras dels översiktligt i en figur 1, samt i texten där namnet på 

kategorin beskriver dess position i systemet. De idrottslärare jag har intervjuat har överlag en 

positiv uppfattning av matriserna även om lärare även erfar matriserna som i viss mån negativ. 

Lärarna ser främst matriser som ett verktyg för kommunikation, som stöd vid bedömning och 

som ett sätt att förtydliga både för sig själv och för eleven vad undervisningen syfte är enligt 

ämnesplanen.  

 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, gymnasiet, uppfattning, bedömningsmatriser, matriser, 

fenomenografi. 
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Inledning 

I det nya betygssystemet, Gy 11, som infördes hösten 2011, beskrivs kunskapskraven i 

ämnesplanen i form av matriser. I matriserna läggs stor vikt vid progression och samma 

kunskapskrav gäller för alla betygssteg. Det som skiljer ett E, ett C och ett A är i hur hög grad 

eleven har uppnått kunskapskravet (översiktligt, utförligt eller nyanserat). För ett E, C eller ett A i 

slutbetyg på kursen krävs det att eleven har uppnått E, C eller A på alla kunskapskraven. I det 

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

 En av lärarens huvuduppgifter är betygsätta elever. Under mina fyra och halvt år på 

lärarprogrammet har jag inte läst en enda kurs där fokus har legat på betyg och bedömning. I de 

ämnesdidaktiska kurserna har vi snuddat vid kursplaner och ämnesplaner, men då främst den 

gamla kursplanen Lpf 94. Parallellt med mina studier har jag jobbat som gymnasielärare. Ett och 

ett halvt år med de gamla kursplanerna och ett och ett halvt år med ämnesplanerna i Gy 11. Jag 

har lagt mycket tid och stor möda på att sätta mig in i kursplanerna för Gy 11. I och med detta 

har jag kommit att intressera mig för bedömningsmatriser. Jag skrev mitt examensarbete om 

bedömningsmatriser, den gången med fokus på hur lärare i teoretiska ämnen erfar 

bedömningsmatriser. Min förförståelse är att idrottslärare har en delvis annan syn på 

bedömningsmatriser än vad lärare i mer teoretiska ämnen har. Jag vill sålunda i denna studie få en 

mer komplex och nyanserad bild av hur idrottslärare uppfattar bedömningsmatriser. 

Min uppfattning är att det i och med införandet av GY 11 ställs helt nya krav på läraren. Jag är 

intresserad av att undersöka idrottslärares uppfattningar av bedömningsmatriser i Idrott och 

hälsa. 
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Bakgrund 

Under denna del av studien redogörs för en historisk översikt över det svenska betygsystemet. 

 

Betyg och bedömning – ett historiskt perspektiv 

Samuelsson menar att det svenska betygssystemet har gått igenom tre paradigmskiften. Fram till 

början av 1960-talet hade Sverige det absoluta betygssystemet, fram till början av 1990-talet var 

betygssystemet relativt. Från och med 1990-talet till och med Gy 11 är betygssystemet 

målrelaterat.1 

 

Absoluta betygssystemet 

I och med industrialiseringen uppstod ett behov av ökad informationsspridning vilket medförde 

att läs- och skrivkunnighet blev nödvändigt. Den pedagogiska bärande tanken var här att eleven 

skulle tillägna sig det kunskapsstoff som läraren bedömde som relevant. Elevens uppgift var 

därefter att reproducera denna kunskap och lärarens uppgift var sålunda att välja ut vilken 

kunskap eleven skulle tillägna sig och sedan kontrollera att eleven gjort detta. Skolan var ända 

fram till början av 1900-talet tämligen oreglerad, även om det från 1600-talet funnits anvisningar 

och allmänna råd om hur eleven skall bedömas.2 

 

Relativa betygssystemet 

Under reformarbetet på 1950- och 60-talen, betonades behovet av att rangordna eleverna. Detta 

ansågs nödvändigt bland annat för att kunna hantera konkurrensen om platserna till 

gymnasieskolan. Detta ledde fram till att standarprov infördes i svenska, engelska och matte. 

Provens syfte var att kvalitetssäkra elevens kunskap samt att ge läraren hjälp i sin bedömning. 

Ytterligare ett hjälpmedel för lärarana var införandet av normalfördelningskurvan som byggde på 

data från intelligenstester. Tanken var att människor i grunden är olika intelligenta och att detta 

kan kopplas till befolkningen i stort. Betygen skulle så att säga fördelas enligt en 

normalfördelningskurva där nationen som sådan skulle vara normen, inte klassen.3 Systemet 

kritiserades då betygen inte ansågs korrelera med elevens faktiska kunskapsnivå, utan snarare var 

ett mått på hur eleven resultat förhöll sig till andra elevers resultat. Dessutom ansågs det inte att 

normalfördelningskurvan användes på ett korrekt sätt. Istället för att jämföra varje elev i klassen 

med den normalfördelningskurvan på nationell nivå sades det att läraren tillämpade 

normalfördelningskurvan på klassen som sådan. Även om kunskapssynen i det relativa 

                                                 
1
 Jansdotter Samuelsson, Maria & Nordgren, Kenneth (red.), Betyg i teori och praktik, 1. uppl., Gleerups, 

Malmö, 2008, s. 19. 
2
 Ibid, 20f. 

3
 Ibid, 24f. 
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betygssystemet delvis är densamma som i det absoluta betygssystemet, så ges det i läroplanerna 

på 70- och 80-talet en hel del anvisningar om att det i betygssättningen skall tas hänsyn till elevers 

förmågor, såsom att tänka kritiskt, analysera och arbeta självständighet.4 

 

Målrelaterat betygsystem 

 

Gymnasieskolans uppdrag tycks alltmer handla om att skapa förutsättningar för att olika 

förmågor utvecklas hos ungdomarna. Det gäller allmänna förmågor som 

samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativförmåga, flexibilitet, reflekterande attityd, 

förmåga att kunna arbeta under osäkerhet, förmåga att söka, bearbeta och kritiskt granska 

information, kommunikativ förmåga, problemlösningsförmåga, kreativitet samt förmågan 

att lära.5 

 

Den breda kritiken mot det relativa betygssystemet medförde att det i början av 1990-talet 

infördes ett nytt målrelaterat betygssystem. Från statsmaktens sida anfördes att det relativa 

betygssystemet skulle komma att bidra till konkurrens mellan eleverna, vilket inte ansågs vara 

förenligt med läroplanens tanke om ”solidaritet och samverkan”.6 Dessutom förväntades betygets 

roll som urvalsmetod, i och med utbyggnaden av högskolan och införandet av ett nytt 

intagningssystem, minska i betydelse.7 Kommunaliseringen av skolan bygger på samma tanke som 

det målrelaterade betygssystemet. Staten skall genom skollagen och läroplaner sätta upp regler 

och mål för verksamheten det är sedan upp till kommunerna att bestämma hur dessa mål 

uppnås.8 Genom kommunaliseringen fick lärarna även en större frihet att själva tolka och 

konkretisera läroplanen, samtidigt som skolorna fick stor frihet att själva utforma lokala 

kursplaner. I och med decentraliseringen av skolsystemet fick staten ett behov att kontrollera att 

kommunerna efterlevde de lagar och regler som staten uppställt. Detta föranledde att staten 

inrättade myndigheter vars syfte var att bistå och kontrollera skolorna. Emellertid så mötte det 

nya målrelaterade betygssystemet samma öde som det tidigare relativa systemet. Systemet utsattes 

samtidigt som det infördes för hård kritik, det påpekades att lärarna inte fått någon 

vidareutbildning i tillämpningen av det nya systemet. Dessutom kom det inte några betygskriterier 

för G och MVG förrän i början av 2000-talet. I början av 2011 var det återigen dags för ett nytt 

                                                 
4
 Jansdotter Samuelsson, Maria & Nordgren, Kenneth (red.), Betyg i teori och praktik, 1. uppl., Gleerups, 

Malmö, 2008, 27f. 
5
 SOU 2002:120 s 24. 

6
 Jansdotter, s. 29. 

7
 Kommittédirektiv 1990:62. 

8
 Jansdotter, s. 29. 
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betygssystem, även detta målrelaterat.9 Det övergripande syftet med de nya läroplanerna var från 

statsmaktens sida att fler elever skulle nå målen och att konkretisera vad undervisningen skall 

handla om.  

 

Gymnasieskolan 2011 

Syftet med de nya ämnesplanerna är att tydliggöra vad undervisningen i en kurs skall innehålla 

och vilken kvalitativ nivå eleven skall uppnå för att få ett betyg. Ämnesplanerna är uppdelade i tre 

delar: centralt innehåll, syfte och kunskapskrav. I det centrala innehållet redogörs för vilka 

områden kursen skall behandla. Det centrala innehållet medför en styrning från statsmakten, men 

tanken är dock inte att begränsa eller detaljstyra läraren.10 Det nya betygssystemet är femgradigt 

och det finns formulerade kunskapskrav för tre av dem, A, C och E. Kunskapskraven är 

formulerade så att samma kunskapskrav gäller, oavsett betyg. Det som särskiljer de olika betygen 

är i hur hög grad eleven uppnår de fastställda kunskapskraven. Kunskapskraven i alla 

ämnesplaner är i gymnasieskolan utformade efter samma modell och tanken är att 

gymnasieskolan skall utveckla en samsyn i bedömningen mellan de olika ämnena.11 Skolverkets 

bedömningsmatriser i Gy 11 är utformade som rutnät, från E till A, där innehållet, det vill säga 

kunskapskraven, är detsamma oavsett betygssteg. Det som skiljer de olika stegen åt är i hur stor 

grad eleven uppnår kravet, generellt gäller E för översiktligt, C för utförligt och A för nyanserat. 

Det finns sålunda en tydlig progressionstanke i det nya betygssystemet.12 

 Med ett nytt betygssystem uppstår det naturligtvis ett stort osäkerhetsmoment för lärare kring 

betyg och bedömning. Vad skall bedömmas? Hur skall bedömningen göras? Hur påverkas 

undervisningen av det nya betygssystemet? Jag kommer inte i denna studie att beröra det nya 

betygsystemet som sådant. Mitt fokus kommer att ligga på hur lärare uppfattar införandet av 

bedömningsmatriserna. Jag kommer nedan att redogöra för hur matriser har behandlats i 

litteraturen.  

  

                                                 
9
 Jansdotter, s. 30f. 

10
 Regeringen. Frågor och svar om ny betygsskala. Stockholm. 2008. 

11
 Skolverket. Ämnesplanens struktur. Gymnasieskola 2011. Stockholm. 2011, s 52. 

12
 Se Skolverkets bedömningsmatriser på www.skolverket.se 
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Litteraturöversikt 

Gy 11 lanserades hösten 2011. Det ligger därför i sakens natur att det inte finns någon forskning 

på bedömningsmatriser som infördes av Skolverket. Det finns dock forskning om 

bedömningsmatriser som sådana. Inom matematiken förefaller användandet och forskningen 

vara särskilt långt kommen. I forskning inom ämnet Idrott och hälsa är dock inte användandet av 

matriser särskilt uppmärksammat. Jag kommer därför i mitt teoretiska ramverk att beröra svensk 

forskning kring användandet av bedömningsmatriser generellt.  

 

Bedömningsmatriser 

Bedömningsmatriser har vuxit fram som en populär strategi för att tydliggöra skolans mål 

och koppla dem till en bedömning.13 

 

Det som kännetecknar bedömningsmatriser är enligt Anders Jönsson att de används för 

bedömning av kvalitativa kunskaper, att de innehåller kriterier och progressionsnivåer. 

Bedömningsmatriser handlar inte enbart om betyg och bedömning. Genom bedömningsmatrisen 

kan läraren även formulera egna mål. Detta medför att bedömningsmatriserna kommer att variera 

beroende på hur läraren tolkar Skolverkets mål och betygskriterier.14 Jönsson menar att om 

kriterierna och progressionsnivån är distinkta, så kan både läraren och eleven på ett tydligt sätt få 

insikt i vad som bedöms. Fördelarna med matriser är enligt Jönsson att det kan användas för att 

bedöma komplexa uppgifter. Det underlättar även lärarens möjlighet till feedback, då matrisen 

innehåller tydliga kriterier och betygbeskrivningar. Jönsson menar att bedömningsmatriser kan 

bidra till tillförlitlighet. Den enskilda läraren får genom matrisen stöd i sin bedömning så att 

denna bedömer alla elever likvärdigt. Det spelar då ingen roll om eleven blir bedömd först eller 

sist.15 

 Enligt Christian Lundahl är syftet med bedömningsmatriser att tydliggöra både för läraren och 

eleven vad som läraren skall lära ut och vad eleven skall lära in. Författaren menar att 

bedömningsmatrisens syfte är att ge läraren ett enkelt verktyg för att kunna systematisera 

kunskapskraven. Genom matrisen visualiseras relationen mellan lärandemål, undervisning och 

bedömning. Det vill säga, genom matrisen får eleven en tydlig uppfattning om uppgiftens 

innehåll, hur de skall arbeta med detta innehåll och hur deras prestationer kommer att 

bedömmas. I och med införandet av Gy 11 menar Lundahl att lärarens tolkningsutrymme har 

                                                 
13

 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2009. 
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. 
15

 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2009, s. 66ff. 
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minskat. De tidigare kursplanerna fodrade att läraren själv tolkade kursplanerna. I Gy 11 menar 

Lundahl att staten i och med införandet av ett centralt innehåll har konkretiserat för läraren vad 

målet och syftet med undervisningen är. Det centrala innehållet ger dock läraren stor frihet att 

inom denna ram själv välja innehåll.16 

 En stor skillnad mellan Lpf 94 och Gy 11 är enligt Lundahl att det tidigare betygssystemet 

fokuserar på kvalitativt olika nivåer. G-kriterierna var i större utsträckning formulerade så att det 

krävdes lägre komplexitet. Medan det för ett MVG av eleven krävdes en högre kognitiv förmåga, 

det vill säga eleven skulle kunna föra mer abstrakta resonemang och kunna göra egna värderingar 

av olika situationer. I och med införandet av Gy 11 menar Lundahl att betygsskillnaderna snarare 

uttrycks som kvantitativa skillnader. Lundahl menar att detta skulle kunna tolkas som att kraven i 

de nya kursplanerna sänkts vad gäller kunskapens komplexitet, men höjts var det gäller hur 

mycket kunskap eleven skall tillägna sig.17 

 Katarina Kjellström menar att utgångspunkten för dagens läroplaner är en kunskapssyn där 

eleven själv skall forma sin egen kunskap i relation till andra, och att läraren skall vara ett stöd i 

denna process. I den moderna kunskapssynen ligger fokus inte längre på att läraren skall ge 

eleven viss minneskunskap som eleven sedan i sin tur skall reproducera.18 En bedömningsmatris 

är enlig Kjellström ett sätt att bedöma olika aspekter av kunskap. Varje aspekt skall i sin tur 

bedömas utifrån olika nivåer. För att matrisen skall vara användbar menar Kjellström att de olika 

nivåbeskrivningarna måste vara tydliga och konkreta. Hon skiljer på två olika sätt att förhålla sig 

till matriser. Sker bedömningen på helheten använder man sig av ett holistiskt perspektiv och sker 

bedömningen av en del av en process använder man sig av ett analytiskt perspektiv.19 I den 

holistiska bedömningen försöker man ta hänsyn till hela processen. Elevens prestation placeras 

utifrån de kriterier som bedöms på olika nivåer. Enligt Kjellström är fördelen med den holistiska 

bedömningen att bedömaren ska ta hänsyn till hela processen, nackdelen är att det blir svårare att 

uppmärksamma elevens styrkor och svagheter.20 Vid den analytiska bedömningen bedömer man 

olika delar av processen för sig. Det blir därmed lättare att uppskatta elvevens svagheter och 

styrkor, vilket möjliggör för eleven att få mer konkret feedback på de olika processerna. Om man 

sedan summerar de olika analytiska bedömningarna till ett betyg finns det en risk att denna fördel 

går förlorad.21  

 

                                                 
16

 Lundahl, Christian, Bedömning för lärande, Norstedt, Stockholm, 2011, s. 93. 
17

 Ibid, s. 95. 
18

 Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red.), Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla 

kunskap, HLS förlag, Stockholm, 2005, s 193. 
19

 Ibid, s 194f. 
20

 Ibid, s 196f. 
21

 Ibid, s. 197. 
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Formativ och summativ bedömning 

Enligt Inger Ridderlind är den formativa bedömningen en del av undervisningen, bedömningen 

sker under arbetets gång och syftar till att utveckla elevens färdigheter. En viktig faktor i den 

formativa bedömningen är återkopplingen, den kan ske både muntligt och skriftigt. Återkoppling 

i form av betyg eller poäng kan av vissa elever vara motiverande medan det på andra elever har 

en negativ inverkan på dess inlärning och självuppfattning. Hon menar att ett betyg i form av en 

siffra är otillräckligt ur elevens perspektiv – eleven behöver en bättre beskrivning av sina 

kunskaper.22 

 Jönsson menar att formativ och summativ bedömning till sin form inte skiljer sig åt. Det som 

skiljer den summativa bedömningen från den formativa är att den summativa bedömningen inte 

används för att stödja eleven i sitt lärande. I sin tydligaste form är den summativa bedömningen 

ett sätt att avgöra vem som skall ha företräde till en specifik utbildning.23 

 Det som utmärker den formativa bedömningen är enlig Petterson att det förekommer någon 

form av återkoppling. Enligt Pettersson finns det i princip ingen forskning om bedömning i 

klassrummet, däremot finns det utländsk forskning om bedömningens konsekvenser. Han menar 

att i denna forskning har det konstaterats att det finns vissa nyckelfaktorer som förbättrar 

inlärningen. Faktorer som spelar roll för elevens inlärning är: att återkopplingen är effektiv, att 

eleverna tar ansvar för sitt lärande, att undervisningen anpassas till resultatet av bedömningen, att 

eleven förstår hur den skall förbättra sig samt att elevernas behov av att bedöma sig själva 

tillgodoses.24 I dessa studier har det även konstaterats att det finns faktorer som förhindrar 

elevens inlärning såsom att läraren fokuserar på att bedöma kvantitet före kvalité, att läraren 

lägger större vikt vid att poängsätta och betygssättning av uppgifter istället för att ge eleven råd 

och stöd samt att läraren fokuserar på elevens uppförande och beteende istället för att hjälpa 

eleven med effektiv inlärning.25 

Enligt Skolverket kännetecknas formativ bedömning av att målet för undervisningen är tydligt, 

att läraren är förtrogen med var eleven befinner sig i förhållande till målen och att det finns 

någon form av återkoppling som ger eleverna en möjlighet att veta var de befinner sig och hur de 

skall komma vidare för att nå målen. Formativ bedömning innebär därutöver att bedömningen 

innehåller någon form av återkoppling, vars syfte är att stötta eleven i sin lärprocess.26 Den 

                                                 
22

 Klapp Ekholm, Alli, Bedömning för lärande: - en grund för ökat kunnande, Stiftelsen SAF i samarbete med 

Lärarförbundet, Stockholm, 2010, s.74f. 
23

 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2009, s 137f . 
24

 Klapp Ekholm, Alli, Bedömning för lärande: - en grund för ökat kunnande, Stiftelsen SAF i samarbete med 

Lärarförbundet, Stockholm, 2010, s. 9. 
25

 Klapp Ekholm, Alli, Bedömning för lärande: - en grund för ökat kunnande, Stiftelsen SAF i samarbete med 

Lärarförbundet, Stockholm, 2010, s. 9. 
26

 Skolverket. Ämnesplanens struktur. Gymnasieskola 2011. Stockholm. 2011, s. 17. 
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summativa bedömningen är en slutlig bedömning där resultatet som sådant bedöms utifrån till 

exempel ett kunskapskrav.27 Skolverket menar att formativ och summativ bedömning inte bör ses 

som två alternativa sätt att bedöma, båda är nödvändiga, det handlar snarare om hur 

bedömningen görs. Det är dock viktigt att eleven är medveten om när bedömningen är formativ 

och när bedömningen är summativ. En uppgift som har ett summativt syfte kan innan och efter 

den summativa bedömningen vara en del av en formativ bedömning.28 Den summativa 

bedömningen innebär alltså enbart att uppgiften skall ligga till grund för en slutlig bedömning. 

 

Teoretiskt övervägande – fenomenografi  

Den fenomenografiska utgångspunkten är att det finns olika sätt att erfara något, att olika 

människor erfar olika saker på olika sätt. Det finns en relation mellan den som erfar och det som 

erfars. Vi kan således inte beskriva en värld som är oberoende av den som beskriver den.29 Det 

som erfars, erfars olika av olika människor. Fenomenografin förnekar inte att det finns en 

oberoende verklighet, det som förnekas är att det går att få tillgång till denna oberoende 

verklighet. Verkligheten, eller fenomenet erfars och förstås olika av olika människor. 

Inom fenomenografin gör man en distinktion mellan två olika nivåer; första ordningens 

perspektiv och andra ordningens perspektiv. I första ordningens perspektiv så beskriver 

forskaren själv hur denne uppfattar ett fenomen i den empiriska världen. Att beskriva världen så 

som den verkligen är – att beskriva fenomen så som det verkligen är. I andra ordningens 

perspektiv så beskriver forskaren istället hur andra människor uppfattar ett fenomen i den 

empiriska världen.30 Utgångspunkten är att det finns flera olika sätt att erfara ett fenomen. Den 

fenomenografiskt intresserade forskaren är alltså intresserad av hur fenomenet – i detta fall 

bedömningsmatriser – erfars av olika människor. Annorlunda uttryckt: Inom den 

fenomenografiska forskningen är det alltså inte världen i sig som är forskningsområdet, utan det 

som undersöks är hur fenomenet i världen uppfattas av andra. Olika fenomen erfars olika av 

olika personer och fenomenografen är intresserad av att beskriva dessa variationer.31 

Varför är då detta intressant? I och med införandet av GY 11 har skolan och därmed lärarna 

fått nya ämnesplanerna och ett nytt betygsystem. Dessa måste lärarna förhålla sig till. 

Styrdokumenten finns där oavsett vad lärarna tycker om det. I denna studie fokuserar jag på 

idrottslärare och på bedömningsmatrisen för Idrott och hälsa. Denna studie handlar om hur 

idrottslärare erfar bedömningsmatrisen. Hur idrottsläraren ser på bedömningsmatrisen kommer i 

                                                 
27

 Ibid, s. 64. 
28

 Ibid, s. 18. 
29

 Marton, Ference & Booth, Shirley, Learning and awareness, Erlbaum, Mahwah, N.J., 1997, s. 113. 
30

 Ibid, s. 117f. 
31

 Marton, Ference & Booth, Shirley, Om lärande, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 159. 
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stor utsträckning att påverka lärarens undervisning och bedömning. Lärarens undervisning 

kommer i sin tur att påverka eleven. Därför är det viktigt att undersöka hur idrottsläraren erfar 

bedömningsmatrisen. 

 

Bedömningskategorier som slutresultat 

Inom fenomenografin används beskrivningskategorier för att kategorisera de uppfattningar som 

individen har om det undersökta fenomenet.32 Staffan Larsson menar att det finns två olika sätt 

att förhålla sig till den fenomenografiska studien. I det första fallet betraktas beskrivnings-

kategorierna som slutresultat och i det andra fallet ses beskrivningskategorierna som ett medel för 

att beskriva fördelning eller förändring i en grupps uppfattningar.33 Jag kommer i detta arbete att 

se bedömningskategorierna som slutresultat. Det bör även poängteras att man inom den 

fenomenografiska metoden inte intresserar sig för individen. Det intressanta är att identifiera 

uppfattningar.34 Det som undersöks är vilka uppfattningar om fenomenet som finns. En 

beskrivningskategori representerar sålunda inte en enskild individs uppfattning om fenomenet.35  

 

”Genom beskrivningskategorin ses alltså uppfattningarna inte som personliga och 

individuella kvalitéer. Individer råkar representera en uppfattning bland flera möjliga 

uppfattningar.”36 

 

Eftersom beskrivningskategorierna är slutresultatet, kommer jag överhuvudtaget inte att 

intressera mig för hur respondenterna fördelar sig på de olika kategorierna. Det är 

uppfattningarna i sig som intresserar mig. Genom att undersöka idrottslärares uppfattningar om 

bedömningsmatriser hoppas jag på att kunna bidra med olika perspektiv på hur 

bedömningsmatriserna i Idrott och hälsa erfars. Genom att presentera olika alternativa 

resonemang hoppas jag vidare kunna bidra till en fördjupad diskussion om och kring 

bedömningsmatriserna. 

Vad som är viktigt att poängtera är att beskrivningskategorierna inte i förväg är bestämda, utan de 

växer fram under analysens gång. Beskrivningskategorierna är följaktligen inom fenomengrafin 

forskningsresultatet.37 

 

                                                 
32

 Uljens, Michael, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, Studentlitteratur, Lund, 1989, s 39 
33

 Larsson, Staffan, Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986, s. 23 
34

 Uljens s. 43. 
35

 Uljens s 41. 
36

 Uljens s. 42. 
37

 Uljens, s. 43. 
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Kategoriernas inbördes förhållande 

Den fenomenografiska metodens syfte är att beskriva den variation av uppfattningar som finns 

hos fenomenet. De olika kategorierna bör inte heller överlappa varandra utan vara kvalitativt 

distinkta. Uljens menar att det inom fenomenografin finns tre olika kategoriseringssystem, det 

vertikala, det horisontella, och det hierarkiska.38  

 I det vertikala systemet rangordnas beskrivningskategorierna över tid. Systemet används 

lämpligast när avsikten är att studera hur uppfattningar förändras efter att någon har tillägnat sig 

ny kunskap. Informanten intervjusas då före och efter ett undervisningstillfälle.39 Uppfattningarna 

kategoriseras före undervisningsmomentet och rangordnas efter hur vanliga uppfattningarna är. 

Intervjuer görs sedan igen efter det att undervisningsmomentet är genomfört, därefter rangordnas 

uppfattningarna igen40 Vid andvändandet av det vertikala systemet är syftet sålunda att studera 

förändringsaspekten över tid. 

 I det horisontella systemet ses de olika beskrivningskategorierna som jämbördiga. Vilket 

innebär att ingen kategori betraktas som ”bättre” eller ”sämre” än den andra.41 Alla 

beskrivningskategorier befinner sig så att säga på samma nivå och de kan inte rangordnas 

inbördes. 

 I det hierarkiska systemet ses beskrivningskategorierna inte som jämbördiga, utgångspunkten 

är att en uppfattning kan vara mer omfattande eller mer utvecklad än en annan uppfattning. En 

beskrivningskategori som innehåller en mer nyanserad syn på fenomenet kommer då att skrivas 

fram som en mer utvecklad uppfattning och hamna högre upp i hierarkin. 42 

  

                                                 
38

 I Uljens, Michael, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, Studentlitteratur, Lund, 

1989, s. 47. 
39

 Ibid, s. 48. 
40

 Ibid, s. 49. 
41

 Ibid, s. 47. 
42

 Ibid, s. 50. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur idrottslärare erfar bedömningsmatriser. Jag är 

intresserad av hur idrottslärare upplever att matrisen påverkar dem tillexempel vid bedömning 

och i elevkontakten. Lärarnas uppfattningar kommer sedan att kategoriseras utifrån en 

fenomenografisk utgångspunkt. 
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Metod 

Eftersom mitt teoretiska perspektiv är fenomenografi och mitt studiefält är idrottslärares 

uppfattningar om bedömningsmatriser, ter sig mitt val av metod tämligen självklart. Min 

datainsamling kommer sålunda att ske genom en frågeundersökning.  

 Peter Esaiasson gör en distinktion mellan informationsundersökning och 

respondentundersökning. Skillnaden är att i en informationsundersökning används den som 

intervjuas som en sanningssägare. Den som intervjuas skall så att säga berätta för den som gör 

intervjun hur någonting i verkligheten förhåller sig. Informationsundersökningen handlar främst 

om att få information om hur någonting förhåller sig eller hur någonting fungerar.43 I en 

respondentundersökning är det istället den som intervjuas som är studieobjektet. Intervjuaren vill 

undersöka vad informanten tycker och tänker om det som undersöks.44 Denna studie är en 

respondentundersökning, då det är informantens uppfattningar om bedömningsmatriser som 

undersöks.  

 Det finns emellertid flera olika typer av respondentundersökningar. Strukturen på intervjuerna 

kan variera från strukturerade till helt ostrukturerade. Fördelen med strukturerade intervjuer är att 

intervjuaren får en mall att följa. Risken är dock att mallen begränsar både intervjuaren och 

informanten. Fördelen med ostrukturerade intervjuer är att intervjuaren är friare, men det finns 

givetvis en risk att man missar det väsentliga, det man avsett att undersöka.45 Vid osäkerhet på 

hur intervjuguiden skall utformas, kan med fördel så kallade pilotintervjuer användas. Dessa 

intervjuer är helt ostrukturerade och ger intervjuaren en möjlighet att helt förutsättningslöst söka 

efter specifika teman eller områden som man finner intressanta eller utforska områden som 

intresserar informanten. Jag vet dock redan vad som intresserar mig. En helt ostrukturerad 

intervjuguide passar därför inte mitt syfte. Eftersom jag är intresserad av lärares uppfattningar av 

bedömningsmatriser, passar en strukturerad intervjuguide inte heller mitt syfte. Det kommer i 

alltför hög grad att styra informanternas uppfattningar. Jag kommer därför att använda mig av en 

semistrukturerad samtalsintervju med teman. Semistrukturerade samtalsintervjuer har som jag ser 

det två stora fördelar; fältet är tämligen outforskat, samt att jag är intresserad av lärares 

uppfattningar kring bedömningsmatriser. Eftersom jag är intresserad av uppfattningar är det 

viktigt att jag under intervjun har möjlighet att följa upp respondentens svar.  

 Intervjuguiden kretsar kring några frågor, under intervjun talade respondenten fritt och 

intervjuguiden är mer att betrakta som en checklista, vilket är symtomatiskt för semistrukturerade 

                                                 
43

 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, s.258f. 
44

 Ibid, s. 259. 
45

 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, 4., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 120f. 
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intervjuer. Min studie är kvalitativ i den meningen att jag gör ett fåtal intervjuer. Mitt resultat kan 

därmed inte generaliseras, utan representerar endast ett sätt att erfara bedömningsmatriser på. 

 

Intervjuguiden förhållande till det teoretiska perspektivet 

Utgångspunkten för min intervjuguide har varit att ställa frågor på ett sådant sätt att det 

uppmuntrar informanten att betrakta fenomenet ur olika infallsvinklar. Fenomenet jag 

undersöker är bedömningsmatriser. Alla frågorna i intervjuguiden är därmed i någon mening 

kopplade till bedömningsmatriser. Frågornas avsikt är att förmå informanten att reflektera över 

bedömningsmatriser ur flera olika perspektiv. Frågorna är organiserade i olika teman, men syftet 

har varit att hela tiden återkomma till informantens uppfattning om bedömningsmatriser. Genom 

att uppmuntra informanten med små mellanfrågor som: Hur tänker du om det? Kan du utveckla? 

Hur menar du? Kan du ge exempel? vill jag få informanten att återkomma och utveckla sin 

erfarenhet av bedömningsmatriser.  

 Jag har valt en fenomenografisk utgångspunkt, vilket är en kvalitativ metod. Till skillnad från 

en kvantitativ studie är mitt fokus sålunda inte att genomföra en studie som är generaliserbar, jag 

gör alltså inte anspråk på att säga något om idrottslärares uppfattning om bedömningsmatriser i 

allmänhet. Enligt Larsson finns det två aspekter att fundera över när man bestämmer sig för hur 

många som skall intervjuas; djupet i analysen och önskan att få med så många olika uppfattningar 

som möjligt. Syftet med en kvalitativ studie är att upptäcka nya infallsvinklar, resonemang, att 

belysa ett fenomen ur ett nytt perspektiv eller att fördjupa en insikt.46  

 

Urval 

När det gäller urval har en önskan om bredd varit styrande, jag har därför intervjuat lärare från tre 

olika skolor, både män och kvinnor både yngre och äldre, några med lång erfarenhet av ämnet 

och några mindre erfarna. Av forskningsetiska skäl har även respondentens villighet att medverka 

varit styrande för urvalet. I någon mening har mitt urval begränsats av att det har varit svårt att få 

idrottslärare att medverka. Jag har använt mig av ett strategiskt urval eftersom min avsikt har varit 

att genom intervjuerna får ta del av så många olika uppfattningar som möjligt.47 
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 Larsson, Staffan, Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986, s. 30f. 
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Genomförande  

Jag har gjort sju samtalsintervjuer. Längden på intervjuerna har varierat mellan 19 och 27 minuter, 

vilket har gett mig ett tillräckligt stort material för att skriva fram nio olika beskrivningskategorier. 

Jag har relativt få frågor i intervjuguiden. Tiden för intervjuerna har varit tillräckliga för att ge 

informanten tid att reflektera över frågorna ur olika infallsvinklar. 

 Intervjuerna har gått till så att jag har tagit kontakt med idrottslärare främst via telefon och 

berättat om mitt arbete. De som har visat intresse har jag bestämt tid med för en intervju. I 

samtliga fall har intervjun gjorts på den skolan där läraren jobbat. Tanken med detta är att läraren 

skall känna sig så trygg som möjligt. Befinner sig läraren i en trygg miljö är förutsättningarna för 

ett avslappnat samtal bättre.  

 Jag har i förväg klargjort att jag kommer att banda intervjun och att den kommer att 

transkriberas. Vidare har jag innan intervjun börjat upplyst informanterna om att de kan avbryta 

när de vill, att jag är intresserad av lärarens uppfattningar om bedömningsmatriser och att det 

sålunda inte finns något rätt eller fel.  

 

Bearbetning av data och analys 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av det hierarkiska systemet. Det vertikala systemet 

passar inte mitt syfte eftersom jag inte avser att studera uppfattningarna över tid. Det horisontella 

systemet där de olika beskrivningskategorierna ses som innehållsmässigt jämbördiga är lämpligast 

att använda när det är svårt att rangordna kategorierna sinsemellan. Så är dock inte fallet här. Det 

är tämligen uppenbart, utifrån mitt empiriska material, att de intervjuade lärarna har olika 

uppfattningar och att en del av dessa uppfattningar är mer utvecklade och mer omfattande än 

vissa andra.  

 

Read it a hundred times and the meaning will appear.48 

 

Den fenomenografiska analysen syfte är att skriva fram variationer i uppfattningar. Detta kräver 

läsning och reflektion, ny läsning och en ny reflektion. Larsson menar att det rör sig om en 

process, ett ständigt förändringsarbete där de första kategorierna som skrivs fram inte är 

slutgiltiga. Kategorierna förändras i och med att forskaren ställer olika uppfattningar emot 

varandra. Skillnader och likheter måste jämföras, kategorierna växer fram genom att olika 

kontraster i uppfattningar ställs emot varandra.49 
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 Marton, Watkins and Tang, Learning and Instruction 7, 21–48, 1997. 
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Min bearbetning av data har skett genom att jag har transkriberat alla intervjuer. Jag har därefter 

markerat det citat som i någon mening uttrycker en uppfattning. Därefter har jag klippt ut de 

markerade citaten. Citaten har därefter sorterats i olika kategorier beroende på vilken uppfattning 

de uttrycker. Efter att alla citat har sorterats har jag läst dem igen och reflekterat över om de 

verkligen uttrycker liknande uppfattning. Ibland har jag tagit bort något citat om det efter en 

genomläsning inte passat in. Efter denna process har jag återigen en hög med citat som så att säga 

blivit bortsorterade dessa citat har jag återigen läst och placerat i kategorierna. Ett citat som inte 

passat i någon av kategorierna har sorterats bort. Efter denna andra genomläsning av citaten, har 

jag gjort om ovan nämnda procedur och försökt bilda mig en uppfattning om en generell 

uppfattning uttrycks i kategorin. När inget citat tagit bort eller bytt kategori efter en 

genomläsning har jag skrivit fram beskrivningskategorin. 

Jag har därefter namngett kategorin så att namnet återspeglar den generella uppfattning som 

beskrivningskategorin representerar. Under processens gång har namnen på 

beskrivningskategorierna ändrats otaliga gånger. Jag har därefter beskrivit uppfattningen i 

kategorin och använt mig av citat för att stödja de kategorier som jag skrivit fram. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär enligt Esaiasson att det som mäts är det som avses att mätas. Medan reliabilitet 

innebär att mätningen har gjorts med tillförlitliga verktyg.50 Steinar Kvale anlägger emellertid en 

mer praktisk aspekt på validitet, nämligen att validitet handlar om att ha en kritisk syn på sin 

analys, att ifrågasätta den.51  

 Min avsikt är att resultatet skall överensstämma med verkligheten det vill säga de intervjuade 

idrottslärarnas uppfattningar om bedömningsmatriser skall representeras i beskrivningskategorier. 

Eftersom jag har gjort intervjuer med en liten grupp lärare kan jag inte generalisera mitt resultat – 

vilket inte heller har varit mitt syfte. De beskrivningskategorier som jag skrivit fram representerar 

de uppfattningar som det intervjuade idrottslärarna har, ingenting annat.  

 Enligt Judith Bell är en möjlig felkälla att intervjuaren ställer ledande frågor eller att 

intervjuaren genom sin betoning leder informanten att svara på ett visst sätt. Denna problematik 

kan minimeras genom att använda sig av flera olika intervjuare varvid denna skevhet lättare 

upptäcks, medan en ensam intervjuare förblir omedveten om problemet. Jag delar i princip Bells 

åsikt – det förefaller säkrare att använda sig av flera intervjuare emellertid har jag inte den 

möjligheten inom ramen för detta arbete. Ytterligare ett problem som kan uppstå är att 
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informanten kan ha en önskan om att vara intervjuaren till lags, vilket kan leda informanten tror 

att intervjuaren är intresserad av snarare än ge de svar som informanten verkligen anser.52 Jag är 

medveten om detta och har i min intervjuguide anstängt mig för att ställa neutrala frågor. Jag 

berättar även i början av intervjun att det jag är intresserad av lärarens uppfattning om 

bedömningsmatriserna, samt att det inte finns något rätt eller fel.  

 

Analys 

Den fenomenografiska analysen innebär att lärares uppfattningar kategoriseras utifrån hur de 

erfar ett fenomen. En analys av en samtalsintervju innebär att det som informanterna säger skall 

tolkas och kategoriseras i beskrivningskategorier. Detta är inte en automatiserad mekanisk 

process utan innebär med nödvändighet ett tolkande subjekt, som kommer att väga olika 

uttalande mot varandra för att förstå innebörden. Frågan kan då uppstå om forskarens tolkning 

är rimlig. Ett sätt att testa rimligheten är att låta en oberoende bedömare granska materialet, det 

vill säga intervjudata och beskrivningskategorierna.53 Det förfaringsättet är inte möjligt för mig då 

jag skriver själv. Emellertid har jag i möjligaste mån ansträngt mig för att öka trovärdigheten 

genom att styrka mina beskrivningskategorier med citat.  

 

Etiska aspekter 

I min studie kommer jag genom intervjuer undersöka lärares uppfattningar om 

bedömningsmatriser. Svaren kommer att ligga till grund för den fenomenografiska analysen, 

vilket innebär att lärarnas uppfattningar kommer att klassificeras i beskrivningskategorier, dessa 

kategorier kommer att innehålla citat från respondenter. Respondentens personliga åsikter 

kommer sålunda att bli synliggjord. De av Vetenskapsrådet54 forskningsetiska principerna har till 

syfte att borga för en god avvägning mellan forskningskraven och individens krav på skydd. Det 

fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.55 De fyra principerna innebär att den som genomför intervjuer skall informera 

intervjupersonen om syftet med intervjun, att den är frivillig och att uppgiftlämnaren när som 

helst kan välja att avsluta intervjun. Information om detta har jag lämnat innan intervjun börjat 

och finns upptaget på inspelning. Den som gör en undersökning skall vidare inhämta samtycke 

från berörda parter. I mitt fall kommer jag endast att intervjua lärare. Samtycket inhämtas därmed 

i samband med informationen i början av intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att vid 
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användandet av etiskt känsliga uppgifter om individer skall det upprättas en 

tystnadspliktsförbindelse.56 Jag bedömer dock inte att mitt material är av det slaget. Vidare skall 

allt intervjumaterial avidentifieras, vilket har skett. Inga uppgifter om person finns med i 

transkriberingen och bandupptagningen av intervjuerna förvaras oåtkomligt för andra. Det sista 

kravet, nyttjandekravet, innebär att inget material får användas för kommersiellt eller icke-

vetenskapligt syfte.57 Så kommer inte att ske och det har informanterna blivit informerade om. 
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Resultat  

Min generella uppfattning efter intervjuerna och framskrivandet av bedömningsmatrisen är att de 

intervjuade lärarna i Idrott och hälsa i första hand uppfattas som ett verktyg, detta verktyg är 

tredelat. De lärare jag har intervjuat har alla på något vis lyft fram bedömningsmatriser som ett 

verktyg för läraren själv, som ett verktyg för eleven och som ett verktyg från statsmaktens sida. 

Verktyget erfars dock olika av olika lärare, och det värderar olika aspekter av 

bedömningsmatrisen olika starkt. 

 

Beskrivningskategorier 

Jag har valt att använda mig av ett hierarkiskt kategoriseringssystem (se fig. 1). Siffran i 

beskrivningskategorin betecknar kategorins nivå, ju högre siffra desto högre upp i hierarkin 

befinner sig beskrivningskategorin. Uppfattningarna om matriserna kan vidare vara positiva, 

negativa eller neutrala. (Dock finns ingen beskrivngskategori där lärarna har en neutral 

uppfattning om matriserna.) En positiv syn på matriser betecknas med ett ”+” och en negativ 

betecknas med ett ”–”. En beskrivningskategori där fokus ligger på eleven indikeras med ett ”E”, 

en beskrivningskategori där fokus ligger på läraren indikeras med ett ”L” och en 

beskrivningskategori där fokus ligger på styrdokument indikeras med ett ”S”. Kategorierna ”E” 

och ”L” och ”S” är kvalitativt åtskilda och det föreligger sålunda ingen hierarki dem emellan. 

 

                         Fig. 1  
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E1- Bedömningsmatrisen som otydlighetsskapare 

I denna beskrivningskategori upplevs matrisen främst som något negativt, problemet med 

matriserna är att de är svårbegripliga eftersom kunskapskraven upplevs som språkligt 

komplicerade, främst på grund av att texten innehåller vaga och värdeladdade begrepp. Eftersom 

eleven inte förstår språket så blir matrisen en otydlighetsfaktor, eleven vet inte vad den skall 

prestera och hur det presterade kommer att bedömmas. Det finns därmed ingen tydlig konkret 

koppling ur elevens perspektiv mellan betyget, kunskapskravet och det som eleven presterar.  

 

Kunskapskraven är ju ganska otydliga, orden är ju ganska tolkningsbara lärare lägger ju 

olika betydelser i orden eftersom de inte är helt definierade.  

 

Jag tror att bedömningsmatriserna är för diffust, eleverna tycker det är svårt att förstå. 

 

För att kompensera, för ur lärarens perspektiv bristande förståelse, upplever läraren att denne 

måste lägga tid som inte finns på att förklara matrisen. Tidsbristen medför sålunda att matriserna 

i stället medför att eleven inte vet vad den skall prestera.  

 

Det finns en risk att bedömningsmatrisen förstör, om jag inte har tiden att hjälpa eleven att 

förstå, risken blir då att de inte har en aning om vad den skall göra. 
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E1+ Bedömningsmatriser som tydlighetsskapare för eleven 

I denna beskrivningskategori uppfattas bedömningsmatriserna som ett konkret verktyg för att 

skapa tydlighet för eleven. Matrisen anses egentligen bara ha ett enda syfte, att vara ett hjälpmedel 

för eleven, matrisen gör det tydligare för eleven vad som krävs av denne. Genom matrisen blir 

det helt enkelt tydligare för eleven vad denne behöver prestera för att nå ett visst betyg. Samtidigt 

som matrisen i sig upplevs som en förklaring till elevens betyg. 

 

Syftet med bedömningsmatriserna är att de skall veta vad det har gjort och inte gjort och 

varför de får det betyg som de får.  

 

Matrisen blir alltså ett sätt att skapa tydlighet, att nå fram till eleven anagående vad denne skall 

prestera för att få ett visst betyg samtidigt som matriserna gör det tydligare för eleven vad syftet 

med lektionerna är. 

 

Jag tycker det är bra för det är ett bra sätt att tydliggöra för elever, det är väl det bästa, att 

tydliggöra […] Jag tycker att det förtydliga, både målen vi har med undervisningen och 

kraven, jag tycker det är jättebra, det konkretiserar vad vi ska göra under kursen. 

 

Tydligheten uppstår genom att eleven ständigt via matrisen kan följa med i kunskapsprocessen. 

Tydligheten är så att säga en konsekvens av att eleven efter varje moment får direkt feedback 

genom att deras prestation kopplas till matrisen. De erfar att matrisen genom sin form ger 

tydlighet. 

 

Bedömningsmatriserna innebär att eleven hela tiden kan veta vad de ligger i förhållande till 

kunskapskraven. 

 

Genom matrisen får eleven på ett konkret och tydlig sätt direkt tillgång till en över tid 

sammanlagd bedömning. Det blir därmed lättare för eleven att veta vad den har presterat och vad 

eleven måste prestera framöver.  

 

Jag har provat lite olika saker, gjort egna matriser och använt mig av loggböcker, matriser 

synliggör. Det blir mer konkret för eleverna. Utan bedömningsmatriser blir det mer diffust. 
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E2+ Bedömningsmatriser som förståelseskapare för eleven 

I förra beskrivningskategorin såg vi att matrisen uppfattades som en allmän tydlighetsgörare för 

eleven. Att matriser i någon mening skapar tydlighet förefaller vara en allmän uppfattning. En 

intressant aspekt av detta är hur matrisen uppfattas bidra till tydlighet. 

 I denna beskrivningskategori är tydligheten direkt kopplat till att matrisen skapar förståelse. 

Matrisen underlättar för eleven att förstå vad den skall prestera för att få ett visst betyg.  

 

Det underlättar för eleven eftersom det visualiserar för eleverna, samtidigt så tror jag att det 

är en hjälp, den hjälper att förstå. På ett sätt kan man sätta ett papper framför dem som ger 

dem begreppen samt en koppling till vad vi håller på med kopplat till ett betyg.  

 

Därutöver erfars matrisen gör något mer än så, genom att matrisen existerar i en konkret fysisk 

form så visualiseras kunskapskraven för eleven. Matrisen gör det lättare och tydligare för eleven 

genom att den skapar förståelse, matrisen bidrar till en förståelse, där de olika delarna centralt 

innehåll, syfte och kunskapskrav så att säga faller på plats och skapar en helhet. 

 

Matrisen bidrar till en stegrad relation mellan det vi gör och de olika delarna som ska 

bedömas. Eleven får då en möjlighet att se hur det ligger till genom matrisen som dom har 

framför sig. Och kan dra slutsatser själva också. Och i förlängningen är det tanken att de 

skall ha med sig matrisen hem. 

 

E3+ Bedömningsmatriser som stöd för formativ bedömning 

Här erfar läraren att bedömningsmatriser ger stöd i den formativa bedömningen. Läraren 

uppfattar matrisen som ett uttryck för progression och genom att relatera till matrisen kan läraren 

i sin bedömning peka på vad eleven har uppnått och förklara vad eleven måste förbättra för att 

nå ett kunskapskrav på en högre betygsnivå.  

 

Jag tycker att bedömningsmatriser är ett led i formativ bedömning, idrott i sig har ju alltid 

varit ett formativt bedömningsämne egentligen, man har ju nära och tät kommunikation 

med eleven helat tiden om hur det ligger till.  

 

Om man tittar på bedömningsmatriser och parallellt med det har formativ bedömning. Så 

tror jag att eleven kan nå längre. Det finns en koppling. Det finns en tydlig progression 

inbyggd i matrisen 
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L1+ Bedömningsmatriser som ett verktyg för kommunikation med eleven 

Här flyttas fokus från eleven till läraren. I denna kategori ses matrisen som ett verktyg för äraren 

att förbättra kommunikationen med eleven. Matrisen ses här som ett stöd för läraren i sin 

bedömning. Genom matrisen får läraren ett stöd för kommunikationen med eleverna om hur de 

ligger till. Bedömningsmatrisen blir för läraren ett pedagogiskt hjälpmedel.  

 

Bedömningsmatriser är ett bra sätt att kommunicera med eleverna var de ligger i 

förhållande till de kunskapskrav som finns. 

 

Genom matrisen får läraren stöd i sin bedömning, matrisen ger läraren fler viktiga verktyg att 

använda i sin kontakt med eleven Att matrisen finns underlättar för läraren, det ger läraren 

någonting extra att luta sig mot vid bedömning, en trygghet, ett värdefullt stöd för att 

kommunicera och motivera sin bedömning. 

 

Framför allt är det bra när eleverna kommer och frågar tex om dom frågar då du har ju inte 

riktigt ett A du har ett B, vad har jag då ett C i och då kan man visa dem. 

 

Samtidigt som bedömningsmatrisen erfars som ett kommunikativt stöd vid bedömning genom att 

visa eleven hur den ligger till, ses matriserna även som ett verktyg för att motivera eleverna. 

Genom att i sin kommunikation med eleven hänvisa till matrisen kan läraren tydligt visa hur 

eleven ligger till och därigenom även motivera eleven till att prestera bättre.  

 

Bedömningsmatriser är ett hjälpmedel, för mig och men också för eleverna och men det är 

för att jag tycker att det känns viktigt att man kan motivera elever också vad det är och vad 

de kan sträva efter, det tydliggöra för dem, motiverar dem. 

 

Samtidigt som bedömningsmatriserna ger läraren ett verktyg för att kommunicera med eleverna 

får det lärararen att känna sig tryggare i kommunikationen. Genom matrisen kan läraren i sin 

kommunikation tydliggöra för eleven vad denne förväntar sig av eleven. Matrisen gör det helt 

enkelt lättare för läraren att kommunicera vad läraren kräver av eleven. Den ökade möjligheten 

för läraren att kommunicera kraven gör att läraren upplever sig vara tydligare gentemot eleven. 

Matriserna blir i en brygga mellan läraren och eleven.  

 

Jag använder bedömningsmatiser för att vara tydlig mot eleverna och göra det lätt för sig 

själv så att det inte blir ett tyckande bara, det måste finnas konkreta riktlinjer jag tror att det 

eller jag vet att det underlättar för eleverna också att se vad vi förväntar oss av dem. 
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L2+ Bedömningsmatrisers som tydlighetsskapare för eleven om läraren förstår 

En annan uppfattning är att matriserna inte bara är ett verktyg för att skapa tydlighet för eleverna, 

bedömningsmatriserna är dessutom ett verktyg även för läraren, om matrisen skall ha den 

avsedda effekten att förtydliga hur eleven ligger till krävs det även att läraren har en god förståelse 

av matrisen. Läraren måste sålunda själv förstå hur bedömningsmatriserna fungerar, först då kan 

eleven dra fördelar av dess tydlighet.  

 

Jag upplever att det [matrisen] är någonting man måste lära sig att förstå hur man använder, 

när man väl förstår hur bedömningsmatriser fungerar så är det mycket lättare att förklara 

för en elev varför den ligger på en viss nivå och inte på en annan.  

 

I denna kategori så är lärarens uppfattning mer problematiserad än i L1+, där läraren erfar att 

matrisen enbart har en positiv funktion; att underlätta kommunikationen. Läraren uppfattning 

om matriserna är fortfarande positiv men det finns ett inslag av osäkerhet.  

 

Om läraren inte vet vad som ska uppnås så kan eleven inte bli medveten av sina styrkor 

och svagheter. Är läraren tydlig, om han förstår, då får eleven på ett annat sätt veta precis 

vad den kan fokusera på för att förbättra sin situation det blir mer klart, Jag kan säga 

förbättra de här [läraren syftar på att kunna peka på matrisen].  

 

L3- Bedömningsmatriser som dilemma för läraren 

Även i denna kategori upplevs matrisen som problematisk men här är lärarens uppfattning om 

matrisen inte längre positiv. Matrisen erfars som otydlig vilket medför att läraren försöker att 

förtydliga matrisens innehåll. Läraren anser att matrisens otydlighet riskerar att leda till att läraren 

inte undervisar om det som matrisen egentligen handlar om. Denna problematik upplevs som ett 

dilemma, antingen är matriserna otydliga eller så förtydligar läraren så att matriserna inte längre 

handlar om det de ursprungligen handlade om.  

 

Matrisen handlar då inte längre om det som jag ville att den skulle handla om. Om man 

använder kriterierna så som de är då är ju risken att eleverna inte förstår. Till slut måste ju 

läraren vara så tydlig i varje moment så att den alltid visar eleven vad det är man undervisar 

och varför. 

 

Bedömningsmatriser skapar en tydlighet men också en otydlighet. Den [Matrisen] är helt 

enkelt jävligt obegriplig. […] Risken är ju att man försöker skapa så mycket tydlighet i den 

att man lämnar det som var tanken med matrisen.  
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S1+ Bedömningsmatriser som garant för rättsäkerhet 

I denna kategori erfar läraren matrisen som en garant för rättsäkerhet. Matrisen upplevs i och för 

sig även i denna kategori som tydlighetsskapare, men tydligheten är ett medel för att nå ett mål - 

att skapa rättssäkerhet. Genom matrisens tydlighet så kan läraren göra en bättre bedömning, det 

vill säga, bedömningarna blir mer rättvisa eftersom den blir mer enhetlig.  

 

Matriserna ger mig rättssäkerhet jag får en bättre bild, jag har ett upplägg där jag kan fylla i 

och se vad eleven har gjort och inte gjort.  

 

Genom matrisen upplever läraren att deras bedömning blir mer rättssäker eftersom de genom 

matriserna får en tydlig och mer konkret bild av vad det skall göra. Matriserna upplevs som ett 

styrdokument som läraren i sin yrkesroll har att tillämpa, även här är det matrisens tydlighet som 

så att säga manifesteras i rättsäkerhet. Eftersom kunskapskraven finns i en matris som eleven kan 

ta del av så tvingas läraren i större utsträckning att planera sin undervisning efter matriserna.  

 

Jag använder bedömningsmatriser på ett sätt för att säkerställa min undervisning, att jag gör 

det som förväntas att jag borde göra och för att kunna väga bedömningsmatriserna mot det 

centrala innehållet och få med de delarna som kursen skall innehålla. 

 

Eftersom eleven och läraren delar samma matris får eleven i en mening en kontrollfunktion. 

Eleven kan så att säga kontrollera lärarens undervisning mot matrisen, och därigenom få en 

uppfattning om läraren följer ämnesplanen. 

 

Bedömningsmatrisen är bra på det sättet att man måste ha en tanke bakom sin 

undervisning eftersom eleven hela tiden kan följa med i kursen genom matrisen. 

 

Denna kontrollfunktion erfars här av lärare som en positiv, den kontrollfunktion som eleven har 

genom matrisen bidrar till att läraren känner sig tvinga att fundera över hur lektionsinnehåll 

förhåller sig till kunskapskraven vilket av lärarna anses bidra till att kvalitén på undervisningen blir 

högre.  

 

Eleven kan ifrågasätta det vi gör, vad syftet är, hur lektionen eller blocket är kopplat till 

matrisen. Det gör att man som lärare tvingas tänka igenom sitt upplägg en gång till jag tror 

att det kan göra – rätt använt – så att kvalitén på undervisningen blir bättre på så sätt, att 

undervisningen får en tydligar koppling till vad eleven skall uppnå. 
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S1- Bedömningsmatriser som döljare av syfte 

I denna beskrivningskategori uppfattas matrisen istället att ta för stort utrymme, på bekostnad av 

det centrala innehållet. Att matrisen i form av kunskapskrav, så att säga tar fokus från kursens 

egentliga innehåller – det centrala innehållet. 

 

Kunskapskraven relaterar ju inte alltid till det centrala innehållet och tvärt om det gör ju att 

man bara inte kan fokusera på kunskapskraven det blir ju lite klent 

 

Här är uppfattningen att eftersom det centrala innehållet inte finns med i de av Skolverket 

skapade matriserna finns det en risk att det glöms bort. 

  

Risk för att kunskapskraven skymmer det centrala innehållet 

 

Lärarna erfar att matriserna tar bort en viktig aspekt av ämnet Idrott och hälsa. Ämnet Idrott och 

hälsa går inte att reducera till kunskapskrav på en matris, görs det så förlorar man helheten, 

helheten är så att säga större än delarna. 

 

Man måste göra en helhetsbedömning, inte bara bedöma varje enskilt kunskapskrav, vi 

måste ha en helhetsyn och jag tror att matriserna inte bidrar till det. Matrisen bygger 

mycket på kunskapskraven. Det gäller ju att man för den skullen inte hoppar över det som 

är det centrala innehållet i kursen allt i ämnet bedömer man ju inte utan det skall ju bara 

göras. 
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Diskussion 

Jag har utifrån en fenomenografisk ansats skrivit fram nio olika beskrivningskategorier. Jag har i 

mina data upptäckt tre kvalitativt distinkta kategorier; lärarna erfar bedömningsmatriser som ett 

verktyg för eleverna, som ett verktyg för läraren samt som ett verktyg för att uppfylla 

ämnesplanen. Eftersom bedömningsmatriser är en ny företeelse i det svenska utbildningssystemet 

finns det i dag ingen forskning på hur det av Skolverket formulerade matriserna erfars av lärare. 

Jag kommer här att diskutera hur beskrivningskategorierna förhåller sig till forskningen i arbetes 

litteraturöversikt. 

 

Uppfattningarna i förhållande till bedömningsmatriser 

Enligt Jönsson har bedömningsmatriser den fördelen att det hjälper både läraren och eleverna att 

få insikt i vad som bedöms. Jönsson poängterar dock att bedömningsmatriserna inte enbart bör 

handla om betyg och bedömning.  

 Det finns dock en viktig skillnad i förutsättningarna. Jönssons utgångspunkt är att 

bedömningsmatriser är ett komplement, ett verktyg vid bedömning och betygsättning. Han 

skriver att läraren genom matriser kan formulera egna mål och att matrisen kommer att se olika 

ut beroende på hur läraren tolkar målet. I Gy 11 däremot är kunskapskraven en integrerad del i 

bedömningsmatriser. Det blir sålunda svårare för läraren att formulera egna må, därmed är 

förutsättningarna inte detsamma.  

 Jönsson menar vidare att fördelen med matriser är att det underlättar lärarens möjlighet att ge 

feedback, en uppfattning som återfinns i en av mina beskrivningskategorier. Där matrisen ses 

som en möjlighet att förbättra kommunikationen. 

 Jönsson menar även att bedömningsmatrisen kan bidra till tillförlitlighet, en uppfattning som 

också återfinns i en av mina beskrivningskategorier där läraren menar att det bidrar till 

rättssäkerhet, samt att läraren genom matrisen kan få stöd i sin bedömning. Även denna 

uppfattning återfinns i mina beskrivningskategorier. 

 Lundahl menar att syftet med bedömningsmatrisen är att tydliggöra både för läraren och 

eleven vad läraren skall lära ut och eleven skall lära in. Denna uppfattning verkar gå som en röd 

tråd genom de flesta uppfattningar om bedömningsmatriser. De lärare som jag har intervjuat 

delar alla den uppfattningen. Det ligger i och för sig i sakens natur. Skulle matriserna inte anses ha 

detta syfte så skulle matriserna ur ett pedagogiskt perspektiv vara svåranvändbara. Det är inte 

heller den aspekten av min studie som jag finner intressant. Lundahl skriver vidare att matrisen 

visualiserar relationen mellan lärandemål, undervisning och bedömning. Även denna uppfattning 

delas av det intervjuade.  
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Lundahl skriver även att i och med införandet av GY 11 så har staten konkretiserat målen och 

syftet med undervisningen. Om denna uppfattning delas av de som jag har intervjuat låter jag 

vara osagt. Däremot erfars det att bedömningsmatrisen ger läraren en större möjlighet att följa de 

ämnesplaner som Skolverket inrättat, vilket i någon mening måste anse få en sådan effekt. Dock 

finns det även uppfattningar om att kunskapskraven som sådana är svårbegripliga vilket får anses 

vara en indikation på att i vart fall inte alla lärare anser att målen och syftet konkritiserats.  

 Bedömningsmatis ett sätt att bedöma olika aspekter av kunskap där varje aspekt kan 

bedömmas utifrån olika nivåer. Matriser måste vara tydliga och konkreta. Kjellström skiljer på två 

olika sätt att bedöma på; holistisk, där helheten bedöms och det analytiska där delarna bedöms. 

Så som jag förstår lärarnas uppfattningar ligger deras fokus helt på den analytiska bedömningen, 

eftersom varje kunskapskrav skall bedömmas för sig. Vilket enligt Kjellström innebär att det blir 

lättare att fokusera på elevernas styrkor och svagheter, en uppfattning som även lärarna uttrycker. 

Nackdelen är enligt Kjellström att det blir svårt att ta hänsyn till hela processen, en aspekt som 

ingen av de intervjuade lärarna berör. 

 

Uppfattningarna i förhållande till formativ bedömning 

Ridderlind och Petterson menar båda att den formativa bedömningen innehåller någon form av 

återkoppling till eleven. Syftet med återkopplingen är att eleven skall få en möjlighet att förbättra 

sig för att i högre grad nå målen. Min förförståelse var att lärare i större utsträckning än vad som 

var fallet, skulle uppfatta formativ bedömning som en naturlig del av användandet av 

bedömningsmatriser. Kopplingen gjordes dock, vilket resulterade i beskrivningskategori E3+ 

(formativ bedömning) 

 

Kategorierna 

I den första kvalitativt distinkta beskrivningskategorierna, där uppfattningarnas fokus hamnat på 

eleven, uttrycker beskrivningskategorierna E1- (otydlighetskapare) och E1+ (tydlighetsskapare) 

uppfattningar på samma nivå. Uppfattningarna uttrycker en snävare eller enklare uppfattning än 

beskrivningskategorierna E2+ (förståendeskapare) och E3+ (formativ bedömning). Dessa bägge 

kategorier (E1- och E1+) är så att säga två sidor av samma mynt där lärarna erfara matriserna 

som angingen positiva eller negativa. I litteraturen däremot presenteras matriser främst som 

tydlighetsskapare. För egen del tror jag den negativa synen på matriser kan minskas om läraren 

får mer tid till sitt förfogande för att sätta sig in i dem. 

 Beskrivningskategori E2+ (förståelseskapare) ger uttryck för en mer nyanserad bild av 

matriserna, även om matriserna ses som ett sätt att skapa tydlighet görs detta genom att skapa 

förståelse, vilket adderar en dimension till uppfattningen. I Beskrivningskategori E3+ (formativ 
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bedömning) erfars matrisen istället som ett hjälpmedel för läraren att hjälpa eleven att nå målen, 

vilket jag tolkar som att ytterligare en aspekt läggs till förståelsen. Matrisen skapar tydlighet 

förståelse och bidrar till att läraren kan hjälpa eleven att realisera målen i högre grad. 

 I den andra kvalitativt distinkta beskrivningskategorin så erfars matriserna som ett verktyg för 

läraren. I L1+ (kommunikation) uppfattar läraren matriserna som en sätt att förbättra 

kommunikationen med eleverna genom att läraren kan få eleven att förstå hur den ligger till i 

relation till kunskapskraven. I beskrivningskategori L2+(tydlighetsskapare) som jag anser ge 

uttryck för en mer nyanserad syn på matriser syfte så bidrar matrisen även till att skapa förståelse 

hos eleven även om matrisen under vissa omständigheter ses som problematiska. I den mera 

avancerade beskrivningskategorin L3- (dilemma) problematiseras användandet av matriserna 

ytterligare, uppfattningen där är att matrisen genom sin otydlighet tvingar läraren att förtydliga. 

Detta medför att matrisen inte längre uttrycker det den från början avsåg att uttrycka vilket är ett 

dilemma för läraren.  

 I den tredje kvalitativt distinkta beskrivningskategorin så har jag upptäckt två 

beskrivningskategorier dessa befinner sig på samma nivå – bägge uttrycker en uppfattning om hur 

matrisens påverkan lärarens relation till ämnesplanen. I S1+ (rättssäkerhet) anser läraren att 

matrisen bidrar till förbättrad rättssäkerhet genom att läraren blir mer uppmärksam på att följa 

ämnesplanen, I Kategori S1- (döljande). uppfattas matrisen bidra till det motsatta, 

kunskapskraven i matrisen skymmer eller tar fokus ifrån det centrala innehållet, det vill säga de 

moment som kursen skall behandla. 
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Konklusion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur en grupp gymnasielärare erfar 

bedömningsmatriser. Utifrån samtalsintervjuer har jag kategoriserat lärarnas uppfattningar i tre 

kvalitativt distinkta beskrivningskategorier. Sammantaget har jag upptäckt nio olika kategorier. Jag 

har använt mig av ett hierarkiskt system, vissa uppfattningar har sålunda bedömts vara mer 

utvecklade och nyanserade än andra. De kvalitativt distinkta kategorierna och hierarkin 

presenteras dels översiktligt i en figur (se bilaga 2) samt löpande i texten där namnet på kategorin 

beskriver dess position i systemet. De idrottslärare jag har intervjuat har överlag en positiv 

uppfattning av matriserna även om lärare även erfar matriserna som i viss mån negativ. Lärarna 

ser främst matriser som ett verktyg för kommunikation, stöd i bedömning och som ett sätt att 

förtydliga både för sig själv och för eleven vad undervisningen syfte är enligt ämnesplanen. Jag 

hade förväntat mig att läraranas uppfattningar om matriserna i högre grad skulle genomsyras av 

resonemang kring formativ bedömning, så var dock inte fallet. Uppfattningar kring formativ 

bedömning resulterade istället i en beskrivningskategori bland många. 

 

Vidare forskning 

En uppfattning som framkom men som jag lämnade därhän då den inte rymdes inom min 

uppsats var idrottslärarens syn på förhållandet mellan teori och praktik i Gy 11. I stort sett alla 

lärare som jag intervjuade var av uppfattningen att deras undervisning utifrån ämnesplanen borde 

innehålla mer teori än vad den faktiskt gör. Ett område som jag gärna återkommer till. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Lärare i Idrott och hälsa 

Läraren 

Utbildning? 

Yrkeserfarenhet? 

Antal år inom yrket? 

 

Ämnet 

Hur skulle du beskriva din syn på ämnet Idrott och hälsa. 

Hur ser du på förhållandet mellan Idrott och hälsa? 

Vad är enligt dig det centrala inom ämnet? 

Hur förhåller sig den teoretiska delen till den praktiska? 

Vilka är skillnaderna och likheterna och likheterna mellan Gy 11 och Lpf 94 

 

Arbetet med Matriser  

Hur ser du på bedömningsmatriser? 

Skulle du kunna berätta hur du arbetar med bedömningsmatriser? 

Varför använder du bedömningsmatriser? 

Vad är syftet med bedömningsmatriser? 

Hur resonerar du kring bedömningsmatriser och tydlighet? 

Hur resonerar du kring bedömningsmatriser och betyg? 

Hur resonerar du kring eleverna förståelse av bedömningsmatriser? 

Bedömning 

Vad har du för tankar kring formativ och summativ bedömning 

Vad är dina reflektioner kring betyg och bedömning? 
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Bilaga 2 – Figur 1: Beskrivningskategorier 
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Bilaga 3 – Ett exempel på en bedömningsmatris i Idrott och hälsa 

 


