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Sammanfattning 

 

Mitt övergripande syfte med studien var att undersöka hur en grupp gymnasielärare i historia 

uppfattar bedömningsmatriser och om de stödjer forskningsläget som framhåller främst de 

positiva sidorna med matriser. De frågeställningar som jag ämnat besvara var: Hur uppfattar 

historielärarna att matriser bör användas i undervisningen? Vad är lärarnas uppfattningar om 

positiva och negativa aspekter med matriser? Vilka skillnader finns det mellan lärarnas 

uppfattningar? 

Undersökningens teoretiska perspektiv var fenomenografi och metoden som användes var 

semistrukturerade samtalsintervjuer. Analysen skedde via upprepade genomläsningar av de 

transkriberade intervjuerna där citat infördes i en analystabell. Studiens huvudresultat utgjordes av 

tre huvudkategorier där lärarnas utsagor sågs som ett redskap för Skolverket, lärarna och 

eleverna. Sammanlagt konstruerades även nio olika underkategorier som åskådliggjordes via ett 

horisontalt system.  

Slutsatsen är att de intervjuade historielärarna visade sig ha en positiv uppfattning om matriser 

även om de såg matriser till viss del som negativa och resultatet går därmed emot tidigare 

forskning. Lärarna såg främst matriser som ett bedömningsstöd och kommunikationsskapare 

men även som ett bristande och begränsat verktyg. En annan uppfattning var att matriserna var 

ett redskap för eleverna i form av tydlighetsskapare och formativt stöd, men även ett komplicerat 

och styrande verktyg. Förutom detta var en allmän uppfattning att matriser var ett 

likvärdighetsstöd för Skolverket.  

 

Nyckelord: Historieämnet, gymnasieskolan, intervju, fenomenografi, bedömningsmatriser. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 

2.      Bakgrund ...................................................................................................................... 2 

2.1 Betyg och bedömning – historik ............................................................................................. 2 
2.2 Absolut betygssystem................................................................................................ 2 
2.3 Relativt betygssystem ................................................................................................ 3 
2.4 Mål- och kunskapsrelaterat betygssystem ............................................................. 3 
2.5 Betygssystemet 2011 ................................................................................................. 4 

3. Forskningsöversikt ....................................................................................................... 6 

3.1 Bedömningsmatriser .................................................................................................................. 6 
3.2 Summativ och formativ bedömning ....................................................................................... 7 
3.3 Teoretisk utgångspunkt - Fenomenografi.............................................................................. 9 
3.4 Fenomenografisk kategorisering ........................................................................................... 10 

4. Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 11 

5. Metod .......................................................................................................................... 12 

5.1 Metod för datainsamling ......................................................................................................... 12 
5.2 Intervjuguidens utformning ................................................................................................... 13 
5.3 Urval och avgränsning ............................................................................................................. 14 
5.4 Genomförande ......................................................................................................................... 15 
5.5 Databearbetning och analysmetod ........................................................................................ 15 
5.6 Etiska överväganden ................................................................................................................ 17 
5.7 Reflektioner över metoden ..................................................................................................... 18 

6. Analys och resultat ...................................................................................................... 19 

6.1  Skolverkskategori .................................................................................................................... 20 
[+] Matrisen som likvärdighetsverktyg ....................................................................... 20 

6.2 Lärarkategori ............................................................................................................................. 21 
[+] Matrisen som bedömningsstöd ............................................................................. 21 
[+] Matrisen som kommunikationsskapare ............................................................... 22 
[-] Matrisen som bristande verktyg ............................................................................. 23 
[-] Matrisen som begränsat verktyg ............................................................................. 24 

6.3 Elevkategori .............................................................................................................................. 25 
[+] Matrisen som tydlighetsskapare ............................................................................ 25 
[+] Matrisen som formativt stöd ................................................................................. 26 
[-] Matrisen som komplicerat verktyg ......................................................................... 27 
[-] Matrisen som styrande verktyg ............................................................................... 27 

6.4 Sammanfattning ........................................................................................................................ 28 

7. Diskussion .................................................................................................................. 29 

7.1 Pedagogiska konsekvenser...................................................................................................... 31 

8. Konklusion .................................................................................................................. 32 

9.      Referenslista ............................................................................................................... 33 

9.1 Tryckta källor............................................................................................................ 33 
9.2 Elektroniska källor................................................................................................... 34 

 
Bilaga 1 - Exempel på bedömningsmatris .......................................................................... 36 
Bilaga 2 - Brev till intervjupersoner..................................................................................... 37 
Bilaga 3 - Intervjuguide ...................................................................................................... 38 



1 

 

1. Inledning 

Det svenska utbildningssystemet gick under hösten 2011 igenom en omfattande reform som 

innebar en ny skollag, betygsskala och för grundskolan och gymnasiet en ny läroplan.1 Lärarnas 

Riksförbund genomförde 2012 en uppföljande studie Att bedöma bildning utan fortbildning där 2261 

betygsättande lärare i grundskolan och gymnasiet medverkade. Undersökningen visade att lärarna 

var positiva till de förändringar som skett i betygssystemet men att 60 procent ansåg att de fått 

för lite fortbildning. I resultatet framgick ett tydligt samband mellan mängd vidareutbildning och 

om lärarna upplevde en trygghet med betygssystemet och kunde sätta betyg på rätt grunder.2 

    Betyg och bedömning är en central och viktig del av undervisningen och samtidigt ett 

känsligt myndighetsutövande som påverkar eleverna, deras självkänsla och framtidsutsikter där 

betygen är sista ledet av en elevs studieprestation.3 Hur läraren går tillväga vid bedömning och 

betygssättning kan skilja sig åt inom olika skolämnen, däremot ska elevernas arbetsuppgifter alltid 

åskådliggöras och deras kunskaper och förmågor dokumenteras och kontrolleras genom olika 

bedömningsverktyg. Ett exempel på ett sådant redskap som fått ett genomslag i det svenska 

skolsystemet är bedömningsmatriser.  

    I och med lanseringen av läroplanen GY 11 kan bedömningsmatriser idag ses som en 

integrerad del av gymnasieskolans ämnesplan och något som lärarna måste förhålla sig till oavsett 

vad de tycker om dem. Lärarnas uppfattningar om bedömningsmatriser påverkar bedömningen, 

undervisningen och på så sätt även eleverna. 

    Då jag har ett personligt intresse av bedömning och eftersom uppfattningar om matriser 

sedan tidigare är ett relativt outforskat område i Sverige, samt att det i tidigare forskning saknas 

uppfattningar om negativa aspekter om bedömningsmatriser. Är ansatsen i studien att undersöka 

hur gymnasielärare i skolämnet historia uppfattar fenomenet. Hur arbetar historielärare med 

matriser? Vad blir föremål för överväganden vid bedömning? Vilka skillnader i lärarnas 

uppfattningar kan identifieras?  

 

  

  

                                                
1 Regeringen (2010); Regeringen (2009); Regeringen (2008a). 

2 Lärarnas Riksförbund (2012), s. 8. 

3 Redelius, Fagrell & Larsson (2009), s. 248. 
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2.  Bakgrund 

Som bakgrund till studien för att bättre förstå de processer som ligger bakom det aktuella 

betygssystemet ges en historisk överskådlig redogörelse över gymnasieskolans betyg- och 

bedömningsutveckling.  

2.1 Betyg och bedömning – historik 

Vi människor bedömer och värderar varandra ständigt och på så sätt har det blivit ett 

karaktäristiskt drag för samhället. Inom skolverksamheten är betyg och bedömning ett signum 

där betygens roll, funktion och utformning alltid varit ämne för debatt.4  

     Definitionen av betygssystem innefattar i den här studien allt som rör betyg. Ett betygssystem 

inbegriper rådande kunskapssyn, vad som ska betygsättas, hur och på vilka grunder det ska ske 

samt vilken betygsskala som används.5 Utformningen av ett betygssystem är beroende av hur det 

tillämpas.  Det är först när det används i undervisningen som systemet framställs i sin helhet med 

konkretiserade mål, kunskapskrav och metoder för att mäta kunskap.6 Nedan följer en 

kronologisk översiktlig redogörelse över hur diskussionerna har förts under de senaste 

decennierna och hur skolans betygssystem har förändrats. 

2.2 Absolut betygssystem 

Sedan 1600-talet har skolan erhållit allmänna råd och anvisningar om hur eleven ska bedömas, 

trots detta var lärosätet fram till början av 1900-talet relativt oreglerat. När industrialiseringen 

spred sig i början av 1800-talet blev läs- och skrivkunnigheten allt vanligare och ansågs som en 

nödvändighet på grund av att det fanns behov av att sprida information.7    

    Skolans pedagogiska grundsyn utgick ifrån att det fanns en absolut kunskap som skulle 

överföras till barnen. Lärarens uppgift var således att välja ut kunskap och sedan överföra den till 

eleverna som reproducerade kunskapen. Lärarna hade därmed relativt fritt val vad gäller 

bedömning där principer för betygsättning tillämpades olika av lärarna. Det absoluta 

betygssystemet upphörde delvis på grund av ökade intagningskrav till realskolan, och betygen var 

tänkta att bli mer likvärdiga.8 

                                                
4 Folke-Fichtelius & Lundahl (2010), s. 17. 

5 Regeringen (2009) 

6 Carlgren (2002), s. 13. 

7 Jansdotter Samuelsson, & Nordgren  (2008), s. 20-21. 

8 Skolverket (2012) 
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2.3 Relativt betygssystem 

I slutet av 1950- talet utvecklades ontologiska idéer om att kunskap skulle ses som något 

föränderligt och utvecklande och inte något absolut och icke utvecklingsbart. Individens kunskap 

sågs som utvecklingsbar med ett förhållande till samhällsutvecklingen.9 Betygsättningen utgick 

ifrån elevernas förmågor att exempelvis analysera eller tänka kritiskt.10   

    Det fanns under decenniet idéer att människan besatt olika nivåer av intelligens och att 

detta var förbundet med den svenska populationen. På grund av en allt starkare konkurrens om 

platserna till gymnasiet fanns ett ökat behov av att kategorisera elevernas prestationer. Därmed 

infördes via intelligenstester normalfördelningskurvan som ett redskap för att rangordna hur 

eleverna låg till i förhållande till andra elever över hela Sverige. En elevs prestation jämfördes 

således med andra elevers insats och betygen skulle fördelas via en femgradig skala där olika 

procent avgjorde vilket betyg eleven fick.11 Ett standardprov i matte, svenska och engelska 

infördes för att ge läraren mer stöd vid bedömning och att kvalitetssäkra en elevs kunskap.12   

     Det relativa betygssystemet kom att ifrågasättas och kritiseras. Debatten grundade sig 

framförallt i att det upplevdes orättvist och inte användes som det var tänkt. I teorin skulle 

fördelningen av betygen gälla för samtliga elever i Sverige, men det var vanligt att läraren 

fördelade betygen i en klass efter procenttalen i normalfördelningskurvan.13 Eleverna upplevde 

därför att det högsta betygssteget kunde ta slut och det innebar en tävlan och konkurrens som på 

sikt ledde till stress.14 Betygen sa inte något om elevens verkliga kunskapsnivå utan antydde mer 

hur de förhöll sig till varandra.15  

 

2.4 Mål- och kunskapsrelaterat betygssystem  

I början av 1990- talet decentraliserades skolsystemet och statsmakten fick ett ökat behov av att 

kontrollera skolan och fullfölja att regler och lagar följdes. I och med det satte staten upp regler 

och mål för skolverksamheten och det var sedan upp till varje kommun att enskilt fastställa hur 

detta skulle följas.16  

     Staten grundade tillsynsmyndigheter som hade i uppgift att granska och stödja skolorna. 

Det tillsattes också en betygsberedning med syfte att ge förslag till ett nytt betygssystem för 

grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Vid årsskiftet 1994- 95 

                                                
9 Ibid., 

10 Jansdotter Samuelsson, & Nordgren  (2008),  s. 24-25. 

11 Selghed (2004), s. 52. 

12 Jansdotter Samuelsson, & Nordgren  (2008),  s. 24-25. 

13 Skolverket (2012)  

14 SOU (1977:9), s. 18. 

15 Skolverket (2012) 

16 Jansdotter Samuelsson, & Nordgren  (2008), s. 29.   
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infördes med hjälp av ett riksdagsbeslut ett nytt målrelaterat betygssystem som innehöll en ny 

läroplan och betygskriterier för gymnasieskolan. Utgångspunkten var att en elevs bedrifter skulle 

bedömas efter samma kvalitet och att eleverna var tänkta att uppnå en viss kompetens och visa 

sin kunskap och färdigheter. I och med övergången jämfördes den enskilde eleven inte längre 

med vad de andra eleverna presterade utan betygen baserades istället på den enskilde elevens 

vedertagna kunskap.17  

      Tanken med de nya läro- och kursplanerna var att skapa en samhörighet mellan skolorna 

och ha samma mål och bedömningsgrunder. Läroplanen var till exempel tänkt att bilda skolans 

stomme och skapa riktlinjer för verksamhetens mål medan kursplanen var tänkt att skapa en 

gemensam referensram för betygskriterierna. Skolverket åsyftade att: 

 

Betygskriteriernas främsta funktion är att utgöra ett stöd för lärarnas bedömning och att göra 

skolans bedömningsgrund tillgänglig för elever och föräldrar.18 

 

Skolorna fick i och med riksdagsbeslutet en allt större frihet att precisera och tolka den rådande 

läroplanen och utforma egna lokala kursplaner. Skolans uppgift ansågs i större utsträckning 

beröra hur eleverna skulle utveckla sina allmänna förmågor som exempelvis initiativförmåga eller 

att söka, bearbeta och kritiskt granska information.19 

     Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet utsattes redan vid lanseringen för kraftfull 

kritik och ifrågasattes då lärarna ansåg att de inte fått tillräckligt med fortbildning i hur systemet 

skulle användas. Det var en bidragande anledning till att systemet senare ersattes.20 

2.5 Betygssystemet 2011  

Utbildningssystemet gick under hösten 2011 igenom en omfattande förändring vilket medförde 

en ny skollag, betygsskala och för gymnasiet en ny läroplan vid namn GY 11. Det nya 

betygssystemet anses fortfarande vara målrelaterat och avsikten med systembytet var att 

tydliggöra vad kurserna ska innehålla, samt vilka nivåer en elev ska uppnå för att få ett visst betyg. 

Det här för att fler elever ska ha möjlighet att nå skolans mål.21  

       GY 11 är utformad i tre delar med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Det centrala 

innehållet preciserar för lärarna vilka delar som undervisningen ska rymma och innebär på så sätt 

en styrning från staten, även om regeringens tanke inte är att detaljstyra eller begränsa lärarna.22 

                                                
17 Ibid., s. 29.   

18 Skolverket (1995), s. 1-3.   

19 Gymnasiekommittén (2000), s. 24.   

20 Jansdotter Samuelsson, & Nordgren  (2008), s. 30-31.   

21 Regeringen (2008b) 

22 Ibid.,  
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Det centrala innehållet ger läraren stor frihet att själv välja innehåll inom dessa ramar men 

innebär samtidigt ett minskat tolkningsutrymme.23 

      Det nya betygssystemet kategoriseras efter en femgradig betygsskala med betygen A till E. 

I läroplanen är kunskapskraven utarbetade efter en gemensam mall där grundtanken är att ha en 

samsyn mellan bedömningen inom de olika skolämnena.24  

      Då GY 11 infördes presenterades för första gången bedömningsmatriser som en 

integrerad del i ämnesplanerna. En matris kan förstås som ett formgivet system med rutor där 

kunskapskraven för betygen A, C och E avgör vad läraren ska bedöma. Utifrån det drar läraren 

slutsatser som underlag för bedömning av elevers färdigheter och betyg (se bilaga 1).   

      Det finns naturligtvis intressanta frågor att ställa sig om betygssystemet efter att GY 11 

infördes men det är något som inte kommer vidröras i studien ytterligare. Avsikten är istället att 

undersöka gymnasielärare i historia och deras uppfattningar om bedömningsmatriser i 

förhållande till forskningsläget. Jag har av den orsaken valt att i litteraturöversikten redogöra för 

hur matriser och två olika bedömningsformer behandlas i tidigare forskning. 

 
     

 

 

                                                
23 Lundahl (2011), s. 93.   

24 Skolverket (2011c), s. 52.   
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3. Forskningsöversikt 

Det kan ses som naturligt att det i Sverige idag finns förhållandevis lite forskning rörande 

uppfattningar om bedömningsmatriser med anledning av att ämnesplanerna i GY 11 infördes för 

endast två år sedan. Jag har i litteraturöversikten valt att vidröra bedömningsmatriser rent 

generellt och fokusera på erkänd forskning inom fältet och på ett likartat sätt även beskriva 

summativ och formativ bedömning. Den tidigare forskningen har inte uppmärksammat 

historielärare och deras uppfattningar om matriser och därför bör studien av den anledningen ge 

ett bidrag inom forskningsområdet beträffande undervisning, betyg och bedömning. 

3.1 Bedömningsmatriser  

I tidigare forskning om bedömningsmatriser diskuteras de vanligtvis utifrån premisserna: 

tydlighet, tillförlitlighet, likvärdighet, självvärdering och återkoppling i relation till ett analytiskt 

eller holistiskt perspektiv som kommer förklaras nedan. Inom forskningen finns två 

huvudinritningar där vissa forskare menar att bedömningsmatriser ska ses som ett verktyg för att 

bedöma kvalitativa kunskaper. En andra inriktning betonar att matriser också är ett medel för att 

levandegöra relationen mellan lärandemål, undervisning och bedömning.25 

     Anders Jönsson skriver i Educative Assessment for/of teacher competency att bedömningsmatriser 

ska ses som ett verktyg för att bedöma kvalitativa kunskaper och understryker att 

bedömningsmatriser bör innehålla tydliga kriterier och progressionsnivåer.26 Katarina Kjellström 

förmedlar i boken Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap ett snarlikt 

synsätt på bedömningsmatriser och menar att matriser kan uppfattas som ett redskap för att 

bedöma olika aspekter av kunskap, där varje infallsvinkel ska bedömas utifrån olika 

nivåbeskrivningar som bör vara tydliga och konkreta.27   

      I Christian Lundahls avhandling Bedömning för lärande betonas att bedömningsmatriser 

också kan ses som ett sätt för att levandegöra relationen mellan lärandemål, undervisning och 

bedömning. Matrisen blir ett medel som klargör för eleven vad den ska arbeta med, hur den ska 

arbeta, samt fungerar som en förklaring till varför läraren bedömer som den gör. Lundahl styrker 

dock Jönssons resonemang om att matriser ska ses som ett redskap för läraren att systematisera 

kunskapskraven och tydliggöra vad som ska läras in och ut, samt hur bedömning ska ske.28 

      Kjellström skiljer på två olika sätt att förhålla sig till matriser, utifrån ett holistiskt eller 

analytiskt perspektiv. Med ett holistiskt perspektiv sker bedömningen utifrån en hel process där 

läraren tar hänsyn till elevens hela kunskapsutveckling. En nackdel är att det kan bli svårt att 

                                                
25 Jönsson (2008), s. 53-55; Lundahl (2011), s. 93; Kjellström (2005), s. 194. 

26 Jönsson (2008), s. 53-55. 

27 Kjellström (2005), s. 194. 

28 Lundahl (2011), s. 93. 
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uppmärksamma elevens starka och svaga sidor. Vid analytisk bedömning värderar läraren istället 

olika delar av utvecklingen var för sig, vilket innebär att eleven får mer återkoppling på varje 

enskild del och läraren har lättare att uppskatta elevens kompetens.29 

       I Anders Jönsson och Gunilla Svingbys artikel The use of scoring rubrics: Reliability, validity and 

educational consequences framgår ett resultat som stärker att bedömningsmatriser främjar lärandet 

och att undervisningen förbättras om matrisen är analytiskt utformad, uppgiftsspecifik och 

kompletteras så att läraren får bedömningsträning. Eleverna får då tydliga ramar för vad som 

kommer att bedömas och det ökar trovärdigheten.30 

       I en undersökning som är genomförd i USA: Reliability and validity of rubrics for assessment 

through writing skriven av Ali Reza Rezaei och Michael Lovorn diskuteras om bedömningsmatriser 

höjer objektiviteten rörande elevernas utveckling och betygsättning. I resultatet framgår att 

användandet av matriser förbättrar elevernas studieresultat om eleverna är vana och förstår 

matrisens utformning.31  

     Sammanfattningsvis kan konstateras att Jönsson, Svingby, Kjellström, Reza Rezaei och 

Lovorn anser att bedömningsmatriser ökar tillförlitligheten vid stöd för bedömning och 

underlättar för läraren och eleven vid återkoppling och självvärdering.32 Avslutningsvis vill jag 

dock framhålla att det i Jönsson och Svingbys studie understryks att det i deras forskning saknas 

negativa aspekter om bedömningsmatriser. Då lärare som arbetar med bedömningsmatriser ofta 

lyfter fram de positiva delarna och utelämnar de negativa infallsvinklarna.33 

3.2 Summativ och formativ bedömning 

Tidigare forskning om elevbedömning diskuteras vanligtvis utifrån de två inriktningarna summativ 

och formativ bedömning där den sistnämnda har fått ett allt större genomslag i den svenska 

undervisningen i och med införandet av den nya läroplanen GY11.  

      Inledningsvis kan framhållas att det finns ett samband mellan formativ bedömning och 

bedömningsmatriser. Jönsson anser att bedömningen måste vara tillförlitlig och inte baseras på 

ett enda provtillfälle utan bör samspela med formativ bedömning för att underlätta för läraren att 

se elevens hela kunskap.34 Kjellström menar att det är viktigt att eleverna är delaktiga i 

bedömningsprocessen och att det är betydelsefullt att bedömningsmatriserna är tydligt 

formulerade med konkreta mål så att eleven kan ta del av innehållet. Betygskriterier och 

bedömningsmatriser ska diskuteras tillsammans så att eleven blir väl insatt i hur bedömningen går 

                                                
29 Kjellström (2005), s. 195-197. 

30 Jönsson & Svingby (2007), s. 136. 

31 Reza Rezaei & Lovorn (2010), s. 18-39. 

32 Jönsson (2009), s. 66-68; Kjellström (2005), s. 197; Jönsson  & Svingby (2007), s. 131: Reza Rezaei & 

Lovorn (2010), s. 18-39. 

33 Jönsson  & Svingby (2007), s. 132. 

34 Jönsson (2011), s. 139-140. 
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till. Det bästa sättet att kontinuerligt bedöma vilken kunskapsnivå eleven har tillägnat sig är 

därmed enligt Kjellström att bedöma utan summativ kunskap.35 

     Lundahl skriver att summativ bedömning innebär en modell där tester och skriftliga prov 

sammanräknas till ett betyg efter en poängmodell och har traditionellt sett använts för att 

utvärdera en elevs prestation i slutet av en kurs eller utbildning. Lundahl menar att 

bedömningsformen inte är utvecklande för eleven och enbart bekräftar vad eleven kan.36 

     Formativ bedömning är ett samlat namn på de metoder som idag tillämpas i allt större 

omfattning för utvärdering och utveckling av elevers förmågor i syfte att uppnå progression 

under lärandeprocessen. Bedömningsformen baseras på föreställningen att eleven ska ta del av 

sitt eget lärande och utveckling, där läraren försöker uppmärksamma egenskaper i elevens arbete 

som baseras på det centrala innehållet i styrdokumenten.37 Skolverket understryker i 

Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter att målen för undervisning med 

formativ bedömning ska vara tydlig så att läraren och eleven tillsammans kan lokalisera var eleven 

befinner sig och vad som krävs för att förbättras.38  

     Helena Korp som har skrivit boken Kunskapsbedömning – hur, vad och varför understryker att 

båda bedömningsformerna kan vara värderande. Hon menar att skillnaden ligger i att den 

summativa bedömningen är värdering i form av betyg men även en försäkran gentemot staten att 

eleverna lär sig det som förväntas. Formativ bedömning utgår mer från ett pedagogiskt syfte att 

hjälpa både elever och lärare att utvecklas.39 

     Avslutningsvis skriver Jönsson i boken Lärande bedömning att skillnaden mellan de två 

bedömningsformerna avgörs av hur de används. Formativ bedömning stödjer eleverna i deras 

lärande medan summativ bedömning innebär att betygsätta eller ge eleverna omdömen.40 Korp 

och Lundahl styrker Jönssons resonemang om att summativ bedömning är tilltänkt att användas 

mer för betyg och den formativa är avsedd för lärande.41  Lundahl framhäver att som regel är 

formativ bedömning utvecklad för att forma och utveckla lärandet medan summativ bedömning 

inte är konstruerat för det ändamålet i skolan.42  

      
 

 

                                                
35 Kjellström (2005), s. 205. 

36 Lundahl (2011), s. 58. 

37 Ibid., s. 60. 

38 Skolverket (2011a), s. 16. 

39 Korp (2003), s. 77.  

40 Jönsson (2011), s. 139-140. 

41 Korp (2003), s. 77; Lundahl (2011), s. 50. 

42 Lundahl (2011), s. 50. 
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3.3 Teoretisk utgångspunkt - Fenomenografi  

Marton och Shirley betonar att fenomenografi som kvalitativ forskningsmetod utgår från att det 

finns olika sätt att erfara något och att olika individer erfar olika saker på olika sätt. Det finns 

därmed en förbindelse mellan människan som erfar och det som erfars och verkligheten kan 

följaktligen inte beskrivas oberoende av den som beskriver den.43 

    Syftet med fenomenografiska undersökningar är att upptäcka variationer i människors 

upplevelser av olika fenomen och att kategorisera upplevelserna.44 Fenomenografi berör på så 

sätt människors tankar om sin omgivning och hur man uppfattar och förstår sin omvärld. För att 

förstå hur människor förhåller sig till en situation måste forskaren förstå hur människan upplever 

den.45 

     Fenomenografin förnekar inte att det finns en oberoende verklighet som såsom tid och 

rum men förnekar tillträde dit. Verkligheten ska ses som ett fenomen som erfars och som förstås 

olika av olika människor. Den fenomenografiska förståelsen av verkligheten innebär en åtskillnad 

mellan två nivåer: Första och andra ordningens perspektiv. I den första ordningens perspektiv berörs 

fakta och hur världen faktiskt ter sig av forskaren själv. Den andra ordningens perspektiv berör 

istället hur ett fenomen upplevs och uppfattas av andra individer.46 Jag vill av den anledningen 

undersöka hur gymnasielärare i historia uppfattar bedömningsmatriser och min teoretiska ansats i 

studien är följaktligen den andra ordningens perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Marton & Booth (1997), s. 113.  

44 Björkdahl Ordell & Dimenäs (2007), s. 157.   

45 Marton & Booth (1997), s. 113.   

46 Ibid., s. 117-118. 
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3.4 Fenomenografisk kategorisering 

Michael Uljens menar att inom fenomenografin diskuteras vanligtvis beskrivningskategorier som 

ett sätt att kategorisera de uppfattningar en individ har om ett fenomen.47 Forskaren intresserar 

sig inte för individen utan huvudfokus är istället att urskilja individens erfarenheter om ett 

fenomen. Individens uppfattningar ska inte ses som personliga och individuella kvalitéer, utan 

företräder en uppfattning bland flera tänkbara.48  

      Enligt Uljens finns det tre olika sätt att systematisera beskrivningskategorier på: det 

vertikala, hierarkiska och horisontala systemet.49 I det vertikala systemet klassificeras uppfattningarna 

med hänsyn till hur de med tiden förändrats och systemet kräver att intervjuer genomförs vid två 

särskilda tillfällen, vilket lämpar sig bäst i exempelvis en utbildningssituation då forskaren kan 

undersöka hur en uppfattning förändras över tid.50 Den tiden har dessvärre inte funnits i den här 

studien och valet föll således på antingen det hierarkiska eller horisontala systemet.  

      Inom det hierarkiska systemet är utgångspunkten att det går att rangordna uppfattningar 

med hänsyn till hur utvecklade eller omfattande de är. En beskrivningskategori som rymmer en 

mer nyanserad syn på fenomenet kommer skrivas som en mer utvecklad uppfattning och således 

placera sig högre upp i hierarkin. Beskrivningskategorierna står i relation till varandra och kan 

därmed sägas vara raka motsatsen till det horisontala systemet. I det horisontala systemet 

betraktas de olika beskrivningskategorierna istället som jämbördiga och kategorierna anses skilda 

från varandra innehållsmässigt där ingen kategori anses vara ”stark” eller ”svag” utan ligger på 

samma nivå.  

        Jag har i studien valt att redovisa mitt resultat med hjälp av det horisontala systemet efter det 

att jag först använt det hierarkiska systemet som upplevdes för normativt.51 Jag vill framhålla att 

beskrivningskategorierna i studien inte var bestämda i förväg utan de växte fram under 

analyserande av materialet och beskrivningskategorierna och dess innehåll utgörs alltså av 

studiens forskningsresultat.52 Analysarbetet resulterade i tre överordnade kategorier som ska ses 

som jämbördiga, där lärarna betraktade bedömningsmatriser som ett redskap utifrån Skolverket, 

läraren och elever. Totalt konstruerades nio mindre underordnade kategorier. 

 

                                                
47 Uljens (1989), s. 39.   

48 Ibid., s. 41-43. 

49 Ibid., s.47-49. 

50 Ibid., s. 46. 

51 Ibid., s. 50-51.  

52 Ibid., s. 43. 
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4.  Syfte och frågeställningar 

Mitt övergripande syfte med studien är att undersöka hur en grupp gymnasielärare i historia 

uppfattar bedömningsmatriser och om de stödjer forskningsläget som framhåller främst de 

positiva sidorna med matriser. Lärarnas uppfattningar kommer sedermera att kategoriseras utifrån 

en fenomenografisk utgångspunkt och för att uppnå syftet har tre mindre frågeställningar 

formulerats: 

 
1. Hur uppfattar historielärarna att matriser bör användas i undervisningen? 

 
2. Vad är lärarnas uppfattningar om positiva och negativa aspekter med matriser? 

 
3. Vilka skillnader finns det mellan lärarnas uppfattningar? 
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5. Metod 

I det här kapitlet kommer studiens metodval, intervjuguide, urval och avgränsning att beskrivas. 

Därefter framställs genomförandet, databearbetningen och analysmetoden samt huruvida studien 

övervägt etiska aspekter. Slutligen följer en avslutande reflektion över metoden.  

5.1 Metod för datainsamling 

Utifrån studiens syfte och frågeställningarna har jag valt att använda en kvalitativ metod. Kritik kan 

riktas till valet av metod då fördelarna med enkäter är att graden av påverkan är relativt låg 

samtidigt som det finns en god möjlighet att kategorisera svaren och få in en stor mängd data. 

Emellertid är enkäter inte lika flexibla som intervjuer och det finns en risk att felvariabeln är 

högre på grund av missförstånd menar Bo Wärneryd.53 Peter Esaiasson betonar att intervjuer 

fångar uppfattningar bättre och ger djupare och mer utvecklade samtal där möjligheten att ge 

följdfrågor är fördelaktig.54 Förövrigt kan sex respondenter ses som få och ett för litet underlag 

för att motivera en kvantitativ studie vilket varit avgörande för metodvalet. 

     Enligt Esaiasson finns en skillnad mellan en informations- och respondent undersökning där den 

förstnämnda innebär att intervjupersonen berättar hur någonting ter sig i verkligheten och ska 

betraktas som att den talar sanning. Det innebär att intervjuaren hämtar information om hur 

någonting förhåller sig eller fungerar. I en respondent undersökning är det istället informanten 

som kan ses som studieobjektet och syftet är att undersöka vad respondenten anser om det som 

ska undersökas i relation till forskningsläget. Den här studien är således en respondent 

undersökning då det är gymnasielärare i historias uppfattningar om bedömningsmatriser som är i 

fokus.55   

      Judith Bell understryker att det finns olika former av respondentundersökningar där 

utformningen kan variera från ostrukturerad till strukturerad. En positiv aspekt med ostrukturerade 

intervjuer är att de är relativt fria i sin utformning och används ofta i pilotstudier för att helt 

förutsättningslöst söka områden eller teman som verkar intressanta. En fara är dock att 

intervjuaren kan missa det betydelsefulla i samtalet. En fördel med strukturerade intervjuer är att 

det finns en mall som samtidigt kan vara begränsande.56  

 

       

                                                
53 Wärneryd (1990), s. 13-14.   

54 Esaiasson (2007), s. 285-286.   

55 Ibid., s. 258-259. 

56 Bell (2006), s. 120-121.   
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Sammanfattningsvis kan sägas att en helt ostrukturerad intervjuguide inte lämpar sig för mitt syfte 

då jag redan vet vad som intresserar mig. Då jag är angelägen att bidra till forskningen om 

bedömningsmatriser passar en strukturerad intervjuguide inte heller då det finns en risk att styra 

respondenternas uppfattningar.57  

     För att samla in data till undersökningen har jag valt att använda en semistrukturerad 

samtalsintervju med teman. Anledningen till att jag väljer metoden är att den har två fördelar. För det 

första finns ingen tidigare forskning om historielärares uppfattningar om matriser, vilket innebär 

att intervjuer möjliggör ett djupgående samtal om bedömningsmatriser som är nödvändigt för att 

besvara syftet och frågeställningarna. För det andra gör intervjuer möjligt att följa upp lärarnas 

svar med följdfrågor vilket är viktigt för att reda ut eventuella oklarheter.58  

5.2 Intervjuguidens utformning 

Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en gymnasielärare i historia med syftet att få 

en bredare inblick i intervjuguidens framställning. Jag har i studien sedan utgått från en tematiskt 

ordnad intervjuguide med fyra teman (se bilaga 3) som står i relation till undersökningens syfte och 

frågeställningar. Det är något Esaiasson rekommenderar och påstår att det bör finnas ett 

samband mellan intervjuguidens innehåll och studiens frågeställningar. Tematiseringen innebär 

att intervjuerna samtidigt får tydligare struktur.59  

    Jag har följt Esaiassons råd att börja guiden med uppvärmningsfrågor för att skapa en kontakt 

med respondenterna. Därefter har jag ställt öppna frågor som uppmuntrar till utförligare svar. I 

samband med dessa frågor har jag sedan riktat uppföljningsfrågor för att få ut mer specificerade 

svar.60 Via dessa mellanfrågor var syftet att uppmuntra respondenterna att utveckla 

erfarenheterna om bedömningsmatriser. Jag vill dock betona att temaordningen i vissa av 

intervjuerna kan ha ändrats med anledning av de svar som respondenterna gett. Detta då en 

alltför strukturerad guide enligt Anne Ryan kan leda till mekaniska intervjuer som inte 

växelverkar, och det är något jag vill försöka undvika.61 

    Utgångspunkten med intervjuguiden var att forma breda och öppna frågorna som inte var 

för snäva och samtidigt gav lärarna möjlighet att reflektera över bedömningsmatriser ur olika 

perspektiv. Alla frågorna i guiden har därmed i någon mening en relation till bedömningsmatriser, 

även om det finns en progression som är avsedd att underlätta resonemanget om matriser i 

historia.  

     

                                                
57 Esaiasson (2007), s. 286. 

58 Ibid., s. 295. 

59 Ibid., s. 298. 

60 Ibid., s. 298-299. 

61 Ryen (2004), s. 44.  
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Jag har vid utformningen betänkt Esaiassons råd att inte använda ”varför” - frågor i alltför bred 

utsträckning då de inbjuder till intränade svar.62 Samtidigt har jag övervägt Wärneryds 

resonemang om att intervjuguidens frågor ska vara befriade från normer, då risken annars finns 

att lärarna svarar på ett visst sätt för att undvika att verka okunniga.63 Wärneryd menar att det 

finns ett sätt att motverka detta och därför har jag i intervjusituationen varit tydlig med 

anonymitetsskyddet och det är något som jag redogör ytterligare för i delkapitel (5.6) om etiska 

överväganden.64 Dessutom har jag vid intervjutillfället förtydligat att det är lärarnas uppfattningar 

om bedömningsmatriser i allmänhet som är intressant för studien och inte hur djupa kunskaper 

om matriser lärarna har.  

     Avslutningsvis understryker Staffan Larsson att avsikten med fenomenografiska 

undersökningar är att upptäcka nya infallsvinklar, resonemang och att belysa ett fenomen ur nya 

perspektiv och att fördjupa insikter.65 Det har således varit utgångspunkten när jag utformande 

intervjuguiden att relatera till syftet och frågeställningarna.  

 

5.3 Urval och avgränsning 

Jag har i undersökningen valt att använda ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att jag använt lärare i 

historia som varit lättillgängliga och som varit villiga att ställa upp på intervjuer.66 På grund av 

forskningsetiska principer har respondenternas villighet att medverka till viss del styrt urvalet. 

     Studien är grundad på Esaiassons princip om intensitet vilket innebär att jag avgränsat mig 

till de personer som ansågs ha kunskaper inom historieämnet och som har arbetat med matriser 

efter det att läroplanen GY 11 infördes.67 Sonja Kihlström framhåller att beroende på vad det är 

som ska undersökas varierar vilka personer som ska intervjuas. Då studiens avsikt är att ta reda på 

mer om historielärarnas uppfattningar om bedömningsmatriser är det således dem som varit 

intressanta för vidare undersökning. Respondenterna som jag har intervjuat har arbetat på 

gymnasiet och kan alla ge ett resonemang om bedömningsmatriser. När intervjuerna väl 

genomfördes såg jag linjer i lärarnas utsagor som var gemensamma och på så sätt uppstod en 

mättnad efter sex intervjuer.68  

       

 
 

                                                
62 Esaiasson (2007), s. 298. 

63 Wärneryd, (1990), s. 82.   

64 Ibid., s. 63-64. 

65 Larsson (1986), s. 30-31.   

66 Esaiasson (2007), s. 214.   

67 Ibid., s. 291.   

68 Kihlström (2007), s. 160.   
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5.4 Genomförande 

Undersökningen gick inledningsvis till så att jag kontaktade gymnasielärare i historia via e-post 

där jag kortfattat informerade om studiens syfte, innehåll och omfattning (se bilaga 2). Sex lärare 

visade positiv respons och vi bestämde via telefon en tid och plats för intervjuer.     Intervjuerna 

genomfördes sedan enskilt i en lugn miljö på de fyra skolor där lärarna arbetade. Min tanke med 

upplägget var att lärarna skulle känna sig trygga och bekväma med situationen för att möjliggöra 

ett mer avslappnat samtal.  

      Efter tidigare godkännande från lärarna dokumenterades intervjuerna med ljudupptagning 

via min mobiltelefon, det bidrog till att samtalen upplevdes lugna och som ett komplement förde 

jag även minnesanteckningar. Innan intervjuerna genomfördes hade jag principen att informera 

respondenterna om de forskningsetiska avseenden som studien vilar på och som åskådliggörs i 

delkapitel (5.6). Som jag tidigare nämnt följde jag intervjuguidens struktur översiktligt och 

ändrade ibland ordningsföljden, samt utökade med följdfrågor som var anpassade efter 

respondenternas svar. Längden på intervjuerna varierade men tog ungefär trettio minuter att 

genomföra. Det anser jag var tillräckligt för att lärarna skulle ha möjlighet att reflektera om 

bedömningsmatriser ur olika infallsvinklar. 

5.5 Databearbetning och analysmetod 

Jag har följt de råd som Mikael Alexandersson ger i Metod och medvetande, därför har jag bearbetat 

mitt empiriska material utifrån en fenomenografisk ansats i fyra steg. I det första skeendet skrev 

jag strax efter intervjuerna ner mina reflektioner för att minimera risken för vidaretolkningar och 

informationsbortfall. Därefter började jag bekanta mig med dataunderlaget och helt ostrukturerat 

och förutsättningslöst läste jag igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger och försökte få 

ett helhetsintryck.69  

     I det andra skeendet försökt jag identifiera essentiella yttranden som kunde åskådliggöra 

likheter och skillnader i lärarnas sätt att se eller uppfatta bedömningsmatriser. Arbetet gick 

därmed över till att vara mer av systematisk karaktär där direkta jämförelser blev viktiga. Jag 

markerade via citat det som i någon mening uttryckte en uppfattning och när uttalandena sågs i 

relation till varandra framträdde alltmer likheter och skillnader. Svaren sattes sedan samman till en 

helhet och jag försökte identifiera vad svaren hade för innehåll. Efter det försökte jag sedan bryta 

ner svaren och söka efter stoff som var relevant till studiens frågeställningar.70  

      Efter att alla citaten uppdelats i kategorier läste jag igenom dem igen och funderade över 

om de uttryckte liknande uppfattningar. Ibland tog jag då bort citat som inte passade in. Därefter 

läste jag återigen igenom de bortsorterade citaten och placerade in dem i nya kategorier. Ett citat 

                                                
69 Alexandersson (1994), s. 125. 

70 Ibid., s. 126. 
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som inte passade in i någon kategori sorterades bort. Efter den andra genomläsningen försökte 

jag bilda mig en åsikt om allmänna uppfattningar uttrycktes i kategorierna. Larsson menar att 

denna process kräver mycket läsning och reflektion och är ett ständigt förändringsarbete där de 

första konstruerade kategorierna inte är de slutgiltiga.71  

     I det tredje skeendet när inga citat längre bytte kategori klippte jag ut de markerade citaten 

och sorterade historielärarnas uppfattningar i olika avdelningar beroende på vilka uppfattningar 

de uttryckte. Enligt Alexandersson ska kategorierna för att inte sorteras in under samma 

beskrivningskategori skilja sig åt och inte överlappa varandra. Jag använde i studien även det 

horisontala systemet som säger att uppfattningarna inte ska rangordnas utan istället anses vara 

jämbördiga.72 

     För att säkerställa horisontala strukturen och förbindelsen mellan respondenternas svar och 

de tolkande kategorierna användes jag i studien Martons tre kriterier. Det första kriteriet medför 

att alla kategorier ska ha en tydlig distinkt relation till fenomenet, medan det andra kriteriet 

innebär att det måste finnas en logisk relation mellan de olika kategorierna och att de är 

framskrivna på ett tydligt horisontalt sätt. Det sista kriteriet betyder att jag inte skulle övertolka 

empirin och endast ta fram de mest tydliga kategorierna.73 

      Jag studerade slutligen i det fjärde och sista skeendet av analysprocessen den 

underliggande strukturen i kategorisystemet och samordnade i en mer gemensam struktur 

kategorierna. Alexandersson namnger detta som utfallsrummet vilket kan ses som studiens 

huvudresultat och är därmed grunden för en vidare systematisk analys om uppfattningarnas 

inbördes relation till varandra.74  

       Den totala mängden analyserat material är för omfattande för att presenteras inom ramen 

för den här studien. Därför har jag valt att exemplifiera ett utdrag ur analysprocessen som (tabell 

1). Tabellen här nedan är utformad efter Esaiassons analystabell men har modifierats för att passa 

undersökningen bättre.75 
 

                                                
71 Larsson (1986), s. 31.   

72 Uljens (1989), s. 50-51. 

73 Marton & Booth (2000), s. 164-165.   

74 Alexandersson (1994), s. 127. 

75 Esaiasson (2007), s. 20.  
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Tabell 1: analysprocess 

 

Den översta rubriken representerar i tabell 1 den kategori som tillhör citatet. På den andra raden redogörs 
för vilken lärare som svarat på vilken fråga. På den tredje raden visas min tolkning av citatet och även 
citatet i sin helhet. Tabellen bör därför läsas så att lärare (3) svarar på frågan (B) som ger betydelsen (X) 
utifrån citatet (Y).  

5.6 Etiska överväganden 

Då undersökningen berör gymnasielärare i historia och deras uppfattningar om matriser kommer 

deras åsikter att redovisas genom citat. Studien följer de forskningsetiska principer som är utgivna av 

vetenskapsrådet inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra principerna är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.76  

    Innan studien påbörjades rådde informationskravet och jag informerade via e-post och 

sedan vid intervjustarten om vad som var studiens syfte och vilka villkor som gäller före, under 

och efter intervjuerna. Jag förtydliga att jag var ansvarig för studien och klargjorde att deltagandet 

var frivilligt och att lärarna när som helst hade rätt att avbryta.77  

     Under intervjuerna rådde samtyckeskravet vilket innebar att lärarna hade rätt att bestämma 

över på vilka grunder de medverkade och att de hade rätt att stoppa intervjuerna utan negativa 

följder, påverkningar eller påtryckningar.78 Efter intervjuerna råder konfidentialitetskravet vilket 

innebär att lärarna är anonyma och att deras namn har avidentifierats i studien. Vidare har jag 

tystnadsplikt och de etiskt känsliga uppgifterna kommer förvaras på ett sådant sätt att de är 

skyddade och inte kan urskiljas av utomstående.79 Det sista nyttjandekravet kommer också följas 

och innebär att det insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål och inte 

användas för kommersiellt bruk.80  

                                                
76 Vetenskapsrådet (2002).  s. 7-14. 

77 Ibid.,  s. 7-8. 

78 Ibid.,  s. 9-11. 

79 Ibid.,  s. 12-13. 

80 Ibid.,  s. 14. 



18 

 

5.7 Reflektioner över metoden 

Inom kvalitativa metoder vidrör validitet hela forskningsprocessen. Validitet kan därmed sägas 

beröra studiens giltighet och om studien undersökt det som är tänkt att utforskas.81 För att nå en 

hög validitet har jag försökt preciserat studiens syfte och frågeställningar samt tydliggöra det 

teoretiska perspektivet, genomförandet samt analysprocessen.  

        Den kritik som vanligen riktats mot fenomenografiska forskningsmetoder är framför allt 

svårigheten med att säkerställa validitet av resultaten då de baserar sig på tolkningar. Jag har av den 

anledningen försökt att inta ett kritiskt förhållningssätt där jag granskat och ifrågasatt mitt 

tolkande resultat åtskilliga gånger. Kvale och Brinkmann kallar detta för perspektivistisk subjektivitet 

och innebär att samma text har tolkats ur flera perspektiv.82 Jag anser att utfallet av 

datainsamlingen och analysen blev positiv trots att jag fick byta från hierarkiskt till horisontalt 

systemet då flera kategorier upplevdes allt för normativa. Frågan som bör ställas är om 

kategorierna kunde sett annorlunda ut? Om jag ser till andra åsikter skulle jag eventuellt kunnat 

skapa en ”jag vet inte”– kategori. Dessa uttalanden återkom ibland innan lärarna börjat förklara sin 

syn på matriser och anledningen till att den kategorin inte är representerad är att den ansågs var 

ett slags icke-resultat och saknade innehåll och betydelse för att besvara frågeställningarna. 

       I studien har jag genomgående försökt att hålla mig objektiv även om jag aldrig kan hålla 

mig helt värderingsfri i relation till forskningsobjektet då människan av naturen har värderingar.83 

Kritik kan av den anledningen riktas mot att jag valt att genomföra studien utan medbedömare. 

Bell betonar att det finns en minskad risk att flera intervjuare ställer ledande frågor.84 Jag vill 

understryka att jag delar Bells uppfattning och förmodligen hade det varit fördelaktigare med två 

intervjuare vid intervjutillfällena. Det hade varit lättare att följa upp intervjufrågorna och 

antagligen hade en djupare förståelse även uppnåtts av vad lärarna sagt vid analysprocessen. 

Dessvärre har det inom ramen för den här studien inte varit möjligt och samtidigt finns det alltid 

en risk med att fler intervjuare kunnat påverka lärarna negativt så de inte vågat svara vad de 

verkligen anser om matriser. För att stärka validiteten har jag försökt inse mina egna åsikter om 

matriser och därmed minska risken för missförstånd och tydliggöra lärarnas uppfattningar. 

      För att stärka reliabiliteten som berör studiens trovärdighet eller tillförlitlighet utfördes i ett 

första skede en provintervju för att se om intervjuguidens relativt öppna och neutrala frågor var 

tydliga och konkreta.85  I några fall gjordes därefter nödvändiga förändringar innan de verkliga 

intervjuerna genomfördes.  Jag försökte vara noggrann med att undvika ledande frågor och 

tydliggöra att det inte fanns några svar som var rätt eller fel, vid följdfrågorna bad jag även lärarna 

förtydliga vad de menade för att undvika missförstånd. 

                                                
81 Uljens (1989), s. 52-53; Esaiasson (2007), s. 63-65. 

82 Kvale & Brinkmann (2009), s. 226-229. 

83 Ibid., s. 226-235. 

84 Bell (2006), s. 123.   

85 Kvale & Brinkmann (2009), s. 195-197.   
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6. Analys och resultat 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att redovisas. Nedan framställs lärarnas uppfattningar 

i abstrakt form i beskrivningskategorier vilka har konstruerats via analysarbetet av 

transkriberingarna. Då min studie inspirerats av en fenomenografisk ansats presenteras resultatet i 

form av ett utfallsrum där variationer i lärarnas uppfattningar har lyfts fram och särskiljts 

tematiskt.  Målsättningen och strävan med bearbetningen av det analyserade materialet har varit 

att få kategorierna så tydligt som möjligt och kvalitativt skilda från varandra. Lärarnas 

uppfattningar tydliggörs med hjälp av citat som är valda att representera tolkningarna.  

      En positiv syn på bedömningsmatriser anges med ett [+] och en negativ syn på matriser 

utmärks med ett [-]. Analysarbetet resulterade i tre överordnade kategorier som ska ses som 

jämbördiga, där lärarnas utsagor om bedömningsmatriser betraktas utifrån Skolverket, lärare, och 

elever. Totalt har nio mindre underordnade kategorier bildats och som avsnittsavslutning följer en 

sammanfattning.  

 

 

 

Figur 1 Horisontalt system - tre åtskilda och likvärdiga huvudkategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatrisen som 
redskap för 

Skolverket Lärare Elever 
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6.1  Skolverkskategori 

Tolkningen av resultatet i Skolverkskategorin genererade i en underkategori där lärarna ser 

bedömningsmatriser som ett positivt redskap för Skolverket att främja likvärdighet i skolan.  

 

 

Figur 2 Horisontalt system - matrisen som ett positivt redskap för Skolverket.  

 

[+] Matrisen som likvärdighetsverktyg  

I den här beskrivningskategorin upplevs bedömningsmatrisen som någonting positivt. Två lärare 

understryker att matrisen är ett verktyg som hjälper både dem och Skolverket att ge eleverna en 

likvärdig bedömning i relation till andra skolor och klasser. Matrisen medverkar till att ge eleverna 

de betyg de borde få genom att kurskraven blir tillgängliga för alla. Eleven behöver inte längre 

gissa vad läraren lägger vikt vid och alla elever ska ha samma möjlighet att nå de betyg som 

eftersträvas.  

Lärare 3: Jag tycker det är ett bra sätt för statsmakten att konkretisera och göra skolan mer 

likvärdig och strama till det och få mer ordning på betygen och stoppa betygsinflation men också 

vara ett redskap för att kunna få en bättre bedömning av eleverna.  

 

Lärare 1: Som jag varit inne på tidigare som Skolverket också säger utifrån likvärdighet i hela 

landet, skolan ska ju vara likvärdig och bedömningsmatriser är ju tydliga och bra och hjälper mig 

och övriga lärare att få likvärdighet. 

 

 

Bedömningsmatrisen för 
Skolverket 

Matrisen som 
likvärdighetsverktyg 
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6.2 Lärarkategori 

Tolkningen av resultatet i lärarkategorin genererade i fyra underkategorier där lärarna ser 

bedömningsmatriser antingen som ett positivt [+] eller negativt [-] arbetsredskap.  

 

 

Figur 3 Horisontalt system - matrisen som positivt eller negativt arbetsredskap för lärarna.  

 

[+] Matrisen som bedömningsstöd  

I den här beskrivningskategorin uppfattas bedömningsmatrisen som ett positivt arbetsredskap 

som underlättar och stödjer samtliga lärare i elevbedömningen, matrisen förenklar 

betygsättningen och bidrar med tydligheten och en översiktlighet för vad eleverna har presterat i 

en kurs. 

Lärare 4: Ja alltså betygsättningen tycker jag blir enklare när man använder sig av matriser, när man 

kommer fram till slutpunkten på något sätt och man ska sätta betyg på en kurs så blir det enklare 

om man har dokumenterat i form av matriser vad eleverna har gjort och vad de har presterat. 

 

Lärare 2: … det är lättare för mig också att få en överblick just för att jag gillar tydligheten och 

strukturen, så när jag bedömer och har jag då gjort en matris innan så har jag lättare att ta ut E, C 

och A.  

 

En annan uppfattning bland historielärarna är att matrisen om den används på rätt sätt tydliggör 

riktlinjerna och summerar vad en kurs ska innehålla och fokuserar på att hjälpa lärarna att få en 

större säkerhet i sin bedömning. 

Lärare 1: Det behövs alltid, det behövs hjälp i bedömningen och så ger matrisen en ganska bra 

fingervisning om jag undervisar det som är meningen så att säga, är jag rätt ute i min undervisning. 

 

Lärare 6: Matrisen är ett stöd och hjälp och framförallt också en checklista, har jag fått med allting, 

så när jag planerar kurserna har jag fått med alla mål och allting som dom [eleverna] ska göra och 

täckt in hela området så att säga.  

Bedömningsmatrisen för lärare 

Matrisen som 
bedömningsstöd   

Matrisen som 
kommunikationsskapare 

Matrisen som 
bristande 
verktyg  

Matrisen som 
begränsat verktyg 
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En uppfattning som skiljer sig bland lärarna är hur matrisen används i bedömningen. Fyra av 

lärare betonar att de främst använder bedömningsmatrisen i början och slutet av ett projekt och 

under betygssamtal och när de sätter betyg. Två av lärarna betonar att de även använder matrisen 

när eleverna arbetar med skoluppgifter som en aktiv process och att det sparar tid och att de inte 

är i behovet av att skriva enskilda kommentarer till varje elev. Lärarna menar att de istället 

hänvisar direkt till matrisen om vad eleverna har uppnått och om eleven har övriga frågor så 

diskuteras det muntligt dem emellan.   

Lärare 5: Vi skapar egna matriser i samband med att vi skapar uppgifter, sen använder vi dom när 

vi presenterar uppgiften för eleverna och hur det ska bedömas. Sen används matrisen i själva 

bedömningen av elevernas arbeten, sen kan man använda matrisen under tiden de jobbar om 

något och hänvisa till den och ge respons. Så det är ju aktivt liksom. 
 

Lärare 6: Hittills har det varit så att vi har haft ett skriftligt prov och då har jag haft med 

betygsmatriser på provet så att eleverna har kunnat se när de skriver provet vad de ska tänka på. 

De får en ledning under provet och jag har haft det som en ledning när jag har rättat provet, för då 

rättar jag i matrisen och så har eleverna efteråt kunnat se hur det har gått och kunna ha en dialog 

med mig hur det har gått och hur de ska göra nästa gång.  

[+] Matrisen som kommunikationsskapare  

I den här lärarkategorin betraktas bedömningsmatrisen av samtliga lärare som ett pedagogiskt 

redskap som förbättrar kontakten med elever och bör ses som en stödjare i bedömning. Läraren 

får via matrisen en hjälp i samtalen med eleverna om hur de i förhållande till kunskapskraven 

ligger till och vad som lärarna har tittat på vid bedömningen.  

Lärare 4: Jag kan jämföra med systemet som var tidigare, där kunde man ju också göra matriser 

men nu är det väldigt enkelt och det känns nästan som att systemet är gjort för att man ska arbeta 

med matriser. Det blir mycket enklare och som lärare blir det mycket tydligare så jag tycker att 

arbetet har förenklat bedömningen. Framförallt tror jag att den största vinsten jämfört med 

tidigare är att det är lättare att tydliggöra för eleverna vad som ska bedömas och vad man har 

bedömt. 

 

Lärarna får via bedömningsmatrisen ett stöd i bedömningen och samtidigt ett viktigt redskap att 

använda i elevkontakten. Istället för att själva arbeta med kunskapskraven och formulera egna 

syften kan lärarna använda sig av Skolverkets kunskapskrav och formulera om dem. Därmed är 

det positiv enligt lärarna att matriser har förenklat kunskapskraven så att de inte längre är tvungna 

att stå för formuleringen själva utan att den kommer från Skolverket. Enligt lärarena är matrisen 

ett stöd i elevvärderingen av skolprestationer som skapar en trygghet att kommunicera med 

eleverna och tydliggör samtidigt vad som förväntas av eleverna och vad som fodras av dem.  

Lärare 5: … när de (eleverna) jobbar och kanske ska skriva en text då kan man ge dem tips på att 

just nu bedömer jag att du befinner dig på en utförlig nivå och ska man upp på utförligt och 

nyanserat så kan man peka på den och du skulle kunna tänka mer på de här delarna. 
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En allmän upplevelse bland historielärarna är att matrisen underlättar i undervisningen och att de 

via matrisen kan peka på vad som krävs för att få ett högre betyg och det gör att eleverna bättre 

förstår vad som förväntas av dem. Samtliga lärare beskriver att de i början av en historiekurs har 

pratat om vad de olika kraven i matrisen innebär och så kan de relatera till det när de kommer 

olika uppgifter. Det innebär att matrisen kan ses som ett stöd i kommunikationen men också ett 

redskap för att motivera eleverna att prestera bättre och nå högre betyg.  

[-] Matrisen som bristande verktyg 

I den här beskrivningskategorin uppfattas bedömningsmatrisen som någonting negativt och tre 

av lärarna anser att de är svåra att arbeta med. Problemet grundar sig att matrisen är otydlig och 

att lärarna vill förtydliga innehållet med hjälp av att själva formulera egna matriser som de anser 

blir tydigare. Därför har tre av de intervjuade lärarna övervägt att konstruera egna konkreta 

exempel på olika bedömningsbegrepp i kunskapskraven och hur ett svarsalternativ skulle kunna 

se ut. Synen här är alltså att eleverna lättare ska förstå vad som förväntas av dem och därmed 

undvika oklarheter om de får tydligare svarsexempel.  

Lärare 5: En sak som vi har pratat om som vi borde bli bättre på är att göra mer exempel på de 

olika nivåerna och att tydliggöra via exempel vad som är ett nyanserat svar. Kan man få ner det på 

fem rader, det här är ett nyanserat svar så blir det lättbegripligare för alla. [---] Det måste vi bli 

bättre på och helst ska det vara deras [elevernas] ord och inte mina. 

 

Lärare 6: Mm det beror ju lite grann på hur matriserna är utformade, sen hur pass tydligt det blir 

det beror på hur man utformar dem skulle jag säga. Man kan ju slipa på att konkretisera de olika 

stegen både med att försöka beskriva de värderande orden som är kopplat till bedömning i 

ämnesplanerna. Antingen genom att liksom skriva om dem, eller ge exempel, som att här står det 

utförligt och nyanserat, det här är ett exempel på vad det kan vara i en text. 

Lärarna menar att det är viktigt att föra en dialog med eleverna och diskutera vad som egentligen 

står i kunskapskraven. En lärare beskriver att det är en viktig kunskapsprocess att förklara de 

svåra begreppen och att samtidigt tolka kunskapskraven tillsammans med eleverna. Lärarna 

upplever samtidigt att det inte går automatiskt men att det är nödvändig för att eleverna ska förstå 

matrisen bättre.  

Lärare 4: Sen tror jag att det är viktigt som lärare att man pratar om matrisen och att man 

kommunicerar och samtalar kring betyg och bedömning. Det är en sak som man måste jobba med 

för att få dom [eleverna] att bli bekväma och förstå vad den [matrisen] ska användas till och vad 

alla ord betyder, och hur matrisen ska tolkas. Det är någonting man måste jobba med och 

ingenting som går av sig själv. 
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[-] Matrisen som begränsat verktyg  

I den här beskrivningskategorin betraktas bedömningsmatrisen som komplexa och fyra av lärarna 

identifierar brister med att matrisen inte innefattar allt det som en elev faktiskt har uppvisat i en 

kurs. Historielärarna beskriver att matrisen har en begränsande faktor och att den inte alltid bör 

användas som bedömningsverktyg vid betygssättningen, på grund av att eleven kan ha visat upp 

kvalitéer eller kunskapsområden som inte går att bedöma med hjälp av matrisen. 

Lärare 1: Ja det kan ju bli för snävt och tar inte upp allting som eleven har visat, jag menar det kan 

ju finnas andra kunskaper och kvalitéer som kanske inte är mätbara enligt matriserna.  

 

Det finns således en risk enligt lärarna med att matrisen inte rymmer alla förmågor som en elev 

har visat upp. Det kan innebära att vissa kunskaper och förmågor som värdesätts helt enkelt inte 

bedöms och därmed finns en problematik i att matrisen inte är tillräckligt anpassningsbar och att 

den styr för mycket i bedömningen.  

Lärare 5: Lite stelbent eller statiskt kanske, att förmågor som du själv vet som lärare att de här är 

bra och det här är viktigt, om de inte finns med där så faller det liksom utanför ramen. Jag är rädd 

att matrisen på något sätt ersätter magkänslan.  

 

En citerad lärare anser att det är dennes frihet att själv sätta ett betyg även fast eleven inte har 

visat upp det i matrisen, på grund av att det kan finnas andra förmågor som väger upp detta. 

Citatet är förenligt med att läraren är positivt inställd men anser att det kan bli ännu bättre.  

Lärare 2: Jag ser matrisen framförallt som ett stöd i betygsättande. Sen så ser jag ändå att jag som 

lärare är fri att sätta betygen utifrån dom betyg som jag anser att eleven ska ha, om eleven har visat 

andra kvalitéer som kanske inte ingår i matrisen är jag fri att göra det. 

 

En historielärare belyser en problematik med att matrisen enbart redogör för tre av betygsstegen 

och av den orsaken är ett begränsat bedömningsstöd. Det innebär enligt läraren till tidsödande 

samtal med både kollegor och elever om vad som egentligen menas med betygsnivåerna och 

vilket betyg som en elev ska ha.  

Lärare 1: Sen finns det ju ett problem med att det bara är tre av betygen som är nedskrivna i 

matrisen, man kan ju hamna i evighetslånga diskussioner med kollegor och elever om hur mycket 

de har uppnått och inte. Ska det bli ett B eller ska det bli ett C. 
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6.3 Elevkategori 

Tolkningen av resultatet genererade i fyra underkategorier där lärarna har utgångspunkten att de 

antingen ser bedömningsmatriser som ett positivt eller negativt redskap för eleverna.  
 

 
Figur 4 Horisontalt system - matrisen som positivt eller negativt redskap för eleverna.  

 

[+] Matrisen som tydlighetsskapare  

Fokus flyttas nu från lärare till elever. I den här beskrivningskategorin uppfattas 

bedömningsmatrisen av samtliga lärare som ett positivt arbetsredskap som skapar tydlighet för 

eleverna. Lärarnas allmänna uppfattning är att matrisen har som syfte att vara ett stöd vid 

bedömning och förtydligar vad som krävs i en historiekurs eller moment. Lärarna framhåller att 

på grund av sin utformning medverkar matrisen till att konkretisera vad eleverna har för betyg 

och tydliggör samtidigt vad de bör uppnå för att erhålla ett högre betyg. 

Lärare 3: Jag tycker att det är väldigt bra, jag tycker att det bidrar till att tydliggöra bedömningen 

både för mig och eleverna. Jag upplever att eleverna förstår bättre vad som krävs av dom. 

 

Lärare 2: Jag tycker att det är jättebra, jag gillar struktur och organisation och det tycker jag att man 

får mycket genom matriser. Det blir väldigt tydligt och klart för eleverna framförallt och 

tydligheten ligger framförallt i skillnaden mellan de olika betygsstegen. 

 

Bedömningsmatrisen blir enligt lärarna ett stöd för elever att följa med i kunskapsprocessen och 

få en återkoppling av sin arbetsinsats efter varje enskilt moment, där matrisen medverkar till en 

överskådlighet och en tillgång till en sammanlagd bedömning. Eleverna får en tydligare bild över 

vad de har uträttat och vad de bör prestera för att nå kursens mål. En annan läraruppfattning är 

att matrisen konkretiserar kunskapskraven och medverkar till att belysa historieämnets syfte så att 

eleverna lättare ser en relation till betygsstegen och får en fullständigare bild över ämnet. De kan 

därmed hela tiden följa med och ta del av sin egen utveckling och progression.  

Bedömningsmatrisen för elever 

Matrisen som 
tydlighetsskapare 

Matrisen som 
formativt stöd 

Matrisen som 
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Matrisen som 
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Lärare 5: Jag tycker att det är ett bra och skönt stöd för eleverna att se hur det har gått och att 

samtidigt se hur det kan gå nästa gång, att vara både ett sätt att se hur det har gått men också en 

möjlighet att skapa en bättre lycka nästa gång. 

 

Lärare 1: Ja det är ju det som jag tycker är styrkan att det blir så tydligt, sen tror jag att alla lär sig 

på olika sätt och att man uppfattar matriser på olika sätt. Det passar nog de flesta av mina elever 

bra sen så kanske det finns andra elever som tar till sig kunskapskraven bättre på andra sätt.  

 

I det sistnämnda uttalandet framgår att matrisen har som fördel att den når flertalet elever och får 

dem att förstå kunskapskraven bättre. Den citerade läraren framhåller däremot att det finns elever 

som inte tar till sig bedömningsmatrisen på samma sätt och att det för dem kan vara 

gynnsammare att tydliggöra kunskapskraven med hjälp av andra arbetssätt. 

[+] Matrisen som formativt stöd  

I den här elevkategorin upplevs bedömningsmatrisen som någonting positivt av samtliga lärare. 

Den allmänna uppfattningen är att matrisen ger ett stöd i formativ bedömning och samtidigt ett 

stöd för eleverna att se progressionen i kursen. Lärarna betonar att de i bedömningen genom att 

hänvisa till matrisen kan påvisa vad eleverna har åstadkommit och samtidigt klargöra vad de bör 

förbättra för att nå en högre betygsnivå och att de har en möjlighet att påverka sina betyg.  

Lärare 2: Jag försöker jobba mycket med formativ bedömning [---] en bedömning som är en del av 

hela processen och inte bara i slutet. Det är väl lite så jag jobbar med matrisen att eleverna redan 

från början ska vara medvetna om vad som krävs.  

 

Lärare 5: Som historielärare har jag ju arbetat mycket med summativ bedömning, nu är det ju 

jättebra att man tänker mer framåtsyftande och att eleverna inte ska behöva gissa vad det är de 

behöver göra nästa gång för att göra det bättre. 

 

Lärarna anser att bedömningsmatrisen är ett bra hjälpmedel och något att bygga den formativa 

bedömningen på. En matris som fysiskt föremål bidrar till att lärarna på ett konkret sätt kan föra 

en dialog med eleverna och förklara vad den måste utveckla för att nå ett högre betyg och läraren 

kan ge respons som kan relateras till det som eleven har åstadkommit.  

Lärare 6: Ja vi har pratat ganska mycket om formativ bedömning på senaste tiden och framförallt 

tycker jag att det ger eleverna lite större utveckling att själva se vad de har gjort och själva också 

kunna påverka sina betyg, att eleverna med hjälp av matrisen inser att det faktiskt är de själva som 

skapar sina betyg. [---] Har de väl satt sig in i vad en formativ bedömning innebär så förstår de 

också att de själva har makten över sina betyg att det inte är ett godtyckligt system utan att det 

faktiskt är dom som styr vilka betyg de vill ha.  
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[-] Matrisen som komplicerat verktyg  

I den här beskrivningskategorin anser fem av lärarna att bedömningsmatrisen kan ses som 

någonting negativt för eleverna. Problematiken grundar sig i att Skolverkets matriser är svåra att 

förstå och att kunskapskravens språkbruk enligt lärarna är för invecklat. Historielärarna betonar 

att begrepp som översiktligt och nyanserat inte är definierade i matrisen och det leder till otydlighet, 

lärarna menar att det är viktigt att uttrycka sig tydligt när en egen matris konstrueras så att 

eleverna förstår vad de ska prestera. Matrisen kan därmed vara ett verktyg för strukturell tydlighet 

men det behöver inte betyda att eleverna förstår innehållet om det är öppet för tolkning. 

Lärare 3: Det har mycket med hur matrisen är utformad och sådana saker och där kan det finnas 

bättre och sämre exempel. 

 

Lärare 2: Det är väl hur man uttrycker sig i matrisen, jag har sett matriser som andra lärare har 

använt som dom har förstått väldigt bra, men som jag har förstått mindre bra. Så att jag tror att 

språket kan vara en nackdel för eleverna. 

 

Lärarnas allmänna upplevelser är att somliga elever inte förstår vad de ska utföra om en matris är 

otydlig och då finns en risk att de inte ser ett samband mellan det som bedöms, kunskapskraven 

och det slutgiltiga betyget. En konsekvens blir enligt lärarna att dessa elever känner sig likgiltiga 

och anser att matrisen är trist och saknar betydelse, vilket bidrar till att eleverna inte gärna vill 

arbeta med den.  

Lärare 6: Det är svårt att jobba med matriser med eleverna eftersom vissa tycker det är jävligt 

tråkigt. [---] Det är uppförsbacke att prata om sådant här. 

 

[-] Matrisen som styrande verktyg  

I den här beskrivningskategorin upplevs matrisen som någonting negativt och har en styrande 

och begränsande inverkan på elever. Två av lärarna upplever att matrisen kan medverka till att 

hämma elevernas skaparförmåga och fantasin om de anpassar sig för mycket efter 

kunskapskraven i matrisen. Det kan innebära att eleverna inte alltid tänker fritt och får utlopp för 

sin kreativitet menar lärarna. 

Lärare 4: Det är klart att matrisen styr för mycket. [---] man kan ju tänka sig som elev att det 

hämmar kreativiteten och att eleven kollar för mycket på matrisen och tänker så här liksom att de  

löser koden, det kan hämma den egna kreativiteten. 

I citatet uttrycker en lärare att eleverna kan gå så långt i sitt tolkande av kunskapskraven att de 

försöker att lösa en kod för hela historieämnet med hjälp av matrisen, därmed utgår eleven helt 

och hållet från kunskapskraven när de får uppgifter tilldelade sig och försöker använda sig av 
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dessa i samtliga moment. Det kan få en negativ följd enligt läraren så tillvida att eleverna inte ser 

historieämnet som en möjlighet att lära sig något utan endast använder matrisen för att få med 

allt som förväntas av dem i historiekursen. Det innebär enligt läraren att matrisen kan ha en 

hämmande inverkan och att eleverna helt enkelt blir för styrda av matrisen.  

6.4 Sammanfattning 

 I den första huvudkategorin uppfattas bedömningsmatriser som ett positivt likvärdighetsverktyg 

som främjar jämlikheten bland gymnasieskolorna. Två av de intervjuade lärarna menar att 

matrisen hjälper dem och Skolverket att ge eleverna en likvärdig bedömning. I den andra 

huvudkategorin betraktas matrisen främst som ett arbetsredskap för lärarna. Samtliga lärare 

uppfattar matrisen som ett positivt bedömningsstöd och kommunikationsskapare och att en matris 

förenklar betygsättningen, skapar tydlighet och översiktlighet samt ökar elevmotivationen. 

Matrisen förbättrar även elevkontakten och gör att eleverna lättare förstår vad som förväntas av 

dem och enligt lärarna har det blivit lättare att konkretisera kunskapskraven som är ett stöd vid 

bedömning.  

     I resultatet framgår att matrisen även bör ses som någonting negativt och svårarbetat. Tre 

av lärarna betraktar matrisen som ett bristande verktyg på grund av dess otydlighet och det innebär 

att lärarna har valt att formulera egna matriser som enligt dem är tydligare. De har även förts 

diskussioner om att konkretisera tydliga exempel för de svåra begreppen i kunskapskraven. En 

annan uppfattning som fyra lärare har är att matrisen inte är anpassningsbar och att det är ett 

begränsat verktyg som styr och inte inrymmer alla kvalitéer och kunskapsområden som en elev 

faktiskt har. En lärare lyfter fram att samtliga betygssteg inte är representerade i matrisen och att 

det kan innebära en problematik vid samtal med andra kollegor eller med eleverna. Resultatet 

visar även att samtliga lärarna använder matriser i början, slutet, vid betygssamtal och vid 

betygsättning men två använder även matrisen som ett stöd vid elevuppgifter och vid 

provrättning. 

       I den sista huvudkategorin uppfattas matrisen av fyra av lärarna som ett positivt 

arbetsredskap som når flertalet elever och kan ses som en tydlighetsskapare. Lärarna framhåller att 

på grund av sin utformning medverkar matrisen till att konkretisera vad eleven har för betyg och 

ger en möjlighet att via återkoppling följa med i kunskapsprocessen och ta del av sin egen 

utveckling. Därmed blir matrisen även ett formativt stöd för eleven att se progressionen i kursen 

och att eleverna förstår att de har en chans att påverka sina egna betyg.  

       I resultatet framgår även av fem lärare att matrisen kan ses som ett negativt och komplicerat 

verktyg. Språkbruket i kunskapskraven anses vara för invecklat och risken finns att eleverna blir 

oengagerade och inte ser relationen mellan bedömningen, kunskapskraven och betyget. En annan 

aspekt som två av lärarna anser är att matrisen kan ses som är ett styrande verktyg som hämmar 

elevernas kreativitet och skaparförmåga som försöker lösa en kod via kunskapskraven för att på 

så sätt få ett högre betyg och det bidrar till att bedömningsmatriser kanske inte passar alla elever.  
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7. Diskussion 

I början av studien återgavs tre frågeställningar. Fråga ett och tre berörde hur historielärarna 

uppfattar att matriser bör användas i undervisningen och vilka skillnader finns det mellan lärarnas 

uppfattningar? Mitt resultat som framkommit via en fenomenografisk ansats visar att lärarna 

använder bedömningsmatriser på olika sätt i undervisningen och samtliga lärare har valt att 

använda matrisen i början och slutet av ett projekt. De använder även matriser som hjälp i 

betygssamtalen och när betygen ska sättas. Däremot framgår ett annat resultat som skiljer sig åt 

då två av lärarna använder matriser även som en aktiv process i samband med elevernas 

skoluppgifter och att de har valt att rätta direkt i matrisen. Det innebär enligt lärarna att de sparar 

tid och ork samtidigt som de slipper formulera enskilda kommentarer till varje elev om vad de 

har åstadkommit under varje moment. Det är ett intressant resultat som ger bedömningsmatriser 

ett brett användningsområde. 

      Utifrån min andra frågeställning om vad som är lärarnas uppfattningar om positiva och 

negativa aspekter med matriser, samt studiens syfte att undersöka hur en grupp gymnasielärare i 

historia uppfattar bedömningsmatriser och om de stödjer forskningsläget som framhåller främst 

de positiva sidorna med matriser. Har studien kommit fram till att i tidigare forskning om 

bedömningsmatriser betonar Lundahl att matriser fungerar som ett redskap där eleven kan vara 

delaktig i bedömningsprocessen och samtidigt stödja läraren i att förklara hur, vad och varför en 

elev har fått ett särskilt betyg. Lundahl menar att syftet med bedömningsmatrisen är att tydliggöra 

för lärare och elever vad som förväntas läras ut och vad som ska lära in och att matrisen 

visualiserar relationen mellan lärandemål, undervisning och bedömning.86 Det är något som 

studiens empiri stödjer och tydligt visar i två av beskrivningskategorierna där matrisen ses som ett 

(bedömningsstöd) för lärarna och en (tydlighetsskapare) för eleverna.  

      Samtliga lärare har uppfattningen att matrisen tydliggör bedömningen och det tycks gå 

som en röd tråd bland de flesta av lärarnas åsikter. Flertalet forskare anser att 

bedömningsmatriser även ökar tillförlitligheten vid bedömningen och underlättar vid 

återkoppling med elever.87 Den uppfattningen stöds i en beskrivningskategori där matrisen kan 

ses som en (kommunikationsskapare) för lärarna i och med elevkontakten.  

      Då jag i studien har haft som syfte att ställa lärarnas uppfattningar i relation mot tidigare 

forskning av bedömningsmatriser kan jag se en tydlig skillnad i resultatet som skiljer sig så tillvida 

att lärarna har en annan uppfattning om matrisernas användning än vad som har framhållits i 

litteraturöversikten. Jönssons och Svingbys resultat visar att det saknas negativa aspekter rörande 

                                                
86 Lundahl (2011), s. 93.   

87 Jönsson (2009), s. 66-68; Kjellström (2005), s. 197; Jönsson & Svingby (2007), s. 131. Reza Rezaei & 

Lovorn (2010), s. 18-39.   
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bedömningsmatriser.88 I mitt empiriska material framkommer dock en mer nyanserad syn där 

matrisen i fyra av mina beskrivningskategorier kan ses som (bristande verktyg), (begränsat 

verktyg) och ett (komplicerat) och (styrande) redskap för lärare och elever, vilket bidrar till att jag 

har svårt att styrka Jönssons och Svingbys resonemang. 

     Skolverket avsåg med införandet av GY 11 att tydliggöra kursernas innehåll och vilka 

nivåer en elev ska uppnå för att få ett visst betyg och nå skolans mål.89 Mitt empiriska resultat 

visar dock att det finns uppfattningar bland historielärarna att kunskapskraven i matriserna är 

svårbegripliga, vilket får betraktas som en antydan till att i varje fall inte alla lärare anser att målen 

och syftet konkretiserats.  

     I forskningen så belyser Kjellström att det finns två olika sätt bedöma eleverna på, det 

analytiska där delarna bedöms och det holistiska där helheten bedöms. Så som jag tolkar 

historielärarnas uppfattningar så är deras fokus främst på den analytiska bedömningen, eftersom 

varje kunskapskrav ska bedömas var för sig. Det medför enligt Kjellström att det underlättar att 

inrikta sig på en elevs styrkor och svagheter och det betonar också lärarna, samtidigt lär det bli 

svårare att ta hänsyn till hela processen och den infallsvinkeln vidrör inte lärarna.90 

      Lundahl betonar att den formativa bedömningsformen tillämpas allt mer för utvärdering 

och utveckling av elevers förmågor i syfte att nå en progression i lärandeprocessen. Där eleverna 

ges möjlighet att ta del i sin egen utveckling.91 Även Skolverket framställer formativ bedömning 

som ett sätt för lärare och elever tillsammans kan diskutera var eleven befinner sig och vad som 

krävs för att förbättras.92 Det här är en koppling som stöds i studien då lärarna ser en relation 

mellan formativ bedömning och bedömningsmatrisen vilket resulterade i beskrivningskategorin: 

(Matrisen som formativt stöd) för eleven.  

     Mitt empiriska material förevisar att matriser uppfattas på flera olika sätt av lärarna, något 

som har varit uttryckligt är att matriser ska ses som ett redskap för Skolverket att främja 

likvärdighet i hela landet. Det åskådliggörs i beskrivningskategorin (matrisen som 

likvärdighetsverktyg). Matrisen medverkar till att ge likvärdig bedömning i alla skolor och klasser i 

och med att kurskraven nu blir tillgängligare för alla. Eleven behöver inte längre gissa vad läraren 

lägger vikt vid och alla elever ska ha samma möjligheter att kunna nå de betyg som de 

eftersträvar.  

 

 

                                                
88 Jönsson & Svingby (2007), s. 132.   

89 Regeringen (2008),   

90 Kjellström (2005), s. 195-197.   

91 Lundahl (2011), s. 60.   

92 Skolverket (2011a), s.16.   
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7.1 Pedagogiska konsekvenser 

Det skulle vara intressant med en större studie om hur elever uppfattar bedömningsmatriser då 

elevernas egen syn i den här studien har utelämnats på grund av tidsbrist. Det är dock ett område 

som jag anser bör beröras mer i vidare forskning och någonting som jag gärna återkommer till. 

Skillnaden mellan forskning, lärare och elevers uppfattningar om bedömningsmatriser blir 

därmed intressanta och de kategorier som framkommit om hur lärare uppfattar en sak belyser 

inte hur eleverna själva uppfattar matriser.  De positiva och negativa sidorna med matriser kan 

därmed inte fastslås om elevernas uppfattningar om matriser visar sig vara annorlunda. 

        Utifrån mitt resultat så tycks lärarna stå inför ett problem att hitta ett sätt att konkretisera 

och utforma kunskapskraven i matrisen så att eleverna bättre förstår vad som menas och blir 

intresserade utan att för den skull påverkar matrisens innehåll. Något annat att överväga är när en 

matris bör användas och inte för att den inte ska styra alltför mycket och hämma elevernas 

kreativitet. Jag ser här en stark koppling till att det är viktigt att lärarna får en fortbildning och att 

de får hjälp av Skolverket så att de kan hålla sig uppdaterade om pedagogisk forskning. Därför är 

det viktigt att lärarna fortsätter att fortbilda sig och utveckla arbetet med matriser så att det på ett 

naturligt sätt kan integreras i undervisningen. Annars finns risken att resultaten fortsätter att peka 

nedåt och att allt fler lärare känner sig otrygga med betygssystemet.93 

     Det finns en risk att informationen mellan huvudkategorierna inte går fram till alla led. Jag 

tänker mig att det finns en koppling mellan uppfattningen att matrisen är svår att förstå för 

lärarna och att det således kan sammankopplas med uppfattningen att matriser är svåra att förstå 

för eleverna om inte lärarna förstår matrisen fullt ut. Därmed blir det ett sämre verktyg för 

Skolverket att använda och kan på sikt bli ett problem i undervisningen och för samhället.  

 

 

 

 

                                                
93 Lärarnas Riksförbund (2012), s. 8. 
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8. Konklusion 

Sammanfattningsvis kan konstateras att syftet med studien var att undersöka hur en grupp 

gymnasielärare i historia uppfattar bedömningsmatriser och om de stödjer forskningsläget som 

framhåller främst de positiva sidorna med matriser. Utifrån samtalsintervjuer har jag kategoriserat 

mitt empiriska material i tre kvalitativt distinkta beskrivningskategorier och sammanlagt har jag 

upptäckt nio olika kategorier med hjälp av en analystabell och ett horisontalt system. I 

intervjuerna med lärarna fick jag intrycket av att de var reflekterande och nyanserande angående 

sina upplevelser av matriser. 

        Det resultat som jag har kommit fram till är att historielärarna generellt har positiva 

uppfattningar om matriser även om de upplever matriserna till viss del som negativa. Jag har 

tolkat att lärarna ser matriser främst som ett redskap för bedömningsstöd och 

kommunikationsskapare men även som bristande och begränsat verktyg. En annan uppfattning 

är att matrisen är ett redskap för eleverna i form av tydlighetsskapare och formativt stöd, men 

även ett komplicerat och styrande verktyg. Förutom detta är en allmän uppfattning att matrisen 

kan ses som ett likvärdighetsstöd för Skolverket.  

       Avslutningsvis vill jag betona att studien inte kan sägas generalisera alla historielärare i 

Sverige och deras uppfattningar i genomsnitt då andra lärare kan uppfatta matriser på andra sätt. 

Trots detta bör resultatet ändå ha föranlett ett utvecklingsarbete för framtida forskning på 

området.  
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Bilaga 1 - Exempel på bedömningsmatris 

 

Skolverkets kunskapskrav.94 

 

                                                
94 Skolverket (2011b), s. 71.  
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Bilaga 2 - Brev till intervjupersoner  

 

 

Hej!      Uppsala, november 2013 

 

Jag heter Daniel Jonasson och läser min näst sista termin på lärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet och har precis påbörjat mitt examensarbete. Syftet med mitt examensarbete är att 

undersöka hur en grupp gymnasielärare i historia uppfattar bedömningsmatriser och om de 

stödjer forskningsläget som framhåller främst de positiva sidorna med matriser. 

     Jag vill synliggöra hur lärare i historia uppfattar arbetet med matriser och om de ser några 

positiva eller negativa aspekter med det här och samtidigt jämföra med flera lärares utsagor. 

Intervjuerna kommer att dokumenteras med ljudupptagning och beräknas ta cirka 30 minuter 

och du som intervjuperson är helt anonym. I min studie kommer jag att fingera namn så att det 

inte kan kopplas ihop till vare sig dig eller din arbetsplats. Du som intervjuperson är i enighet 

med vetenskapsrådets etiska riktlinjer inte tvungen att svara på samtliga frågor och kan när helst du 

vill avbryta intervjun eller begära att jag inte använder ditt uttalande i min studie.  

      

Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju? Jag bjuder på fika! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daniel Jonasson    Handledare: David O. Kronlid 
Mobil: 075 xx xx xx  Institutionen för pedagogik, didaktik  
E-post: Daniel.Jonasson.8351@student.uu.se  och utbildningsstudier. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Tema 1: Bakgrund - Historieläraren  
Undertema: Utbildning 
                    När tog du din lärarexamen? 
                    Vad har du för utbildning? 
    Hur länge har du arbetat som lärare? 
                     
Tema 2: Egen undervisning 
Undertema 1: Relation till yrket 
         Varför valde du att undervisa i historia, fanns andra alternativ?  
 
Undertema 2: Allmänna tankar kring historieundervisningen 
         Hur skulle du beskriva din syn på historieämnet?  
       
Undertema 3: Att undervisa i historia 
                    Beskriv hur det är att arbeta som lärare i historia. Vad är lätt/svårt?  

                         Vilka hjälpmedel använder du i din undervisning? 
 
Tema 3: Uppfattningar om bedömningsmatriser 
Undertema 1: Lärarens syn på bedömningsmatriser 
        Vad anser du allmänt om bedömningsmatriser?  
        Vad anser du är syftet med matriser? 
                    Vilka fördelar har matriser?  
                    Vilka nackdelar har matriser? 
 
Undertema 2: Lärarens arbetssätt  
                    Vilken betydelse har matriser för dig i historieundervisningen? 
                    Hur arbetar du med matriser i historia? Kan du ge konkreta exempel? 
        Hur skiljer sig ditt sätt att arbeta med matriser jämfört med andra historielärare? 
                    Hur skiljer sig historielärares arbetssätt med matriser jämfört med andra lärare? 
      
Undertema 3: Tid och planering 
     Hur mycket tid och utrymme anser du att du har för att använda matriser?  
 
Tema 4: Matriser i bedömning  
Undertema 1: Lärarens relation till bedömning 
          Vad är din reflektion rörande betyg och bedömning? 
          Vad har du för tankar rörande formativ och summativ bedömning 
 
Undertema 2: Lärarens förhållande till matriser och bedömning 
         Kan du jämföra matriser med andra sätt att arbeta med bedömning?      
        Hur ser du på relationen mellan matriser och betyg? 
         Hur upplever du att eleverna är insatt i bedömningsmatriser? 
 
 Undertema 3: Historielärarens reflektion 
                     Finns det något annat du vill tillägga? 


